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االفتتاحية

عبداللطيف الفريحي
رئي�س التحرير

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

لعقود طويلة من الزمن �شهد العمل االقت�شادي العربي الم�شترك 

عدًدا من االإخفاقات حيث تاأرجح وفًقا للظروف ال�شيا�شية التي تمر بها 

الوقت  في  يواجه  العربي  الوطن  جعل  االأم��ر  وه��ذا  العربية،  المنطقة 

الراهن تحديات كبيرة على الم�شتوى االإقليمي فالدول العربية تواجه 

ن�شاأت  التي  االقت�شادية  الم�شكالت  من  ومجموعة  كبيرة  �شكانية  زيادة 

عنها.

التكتالت  م��ن   مجموعة  وكبرت  ن�شاأت  العربي  العالم  ح��دود  خ��ارج 

االقت�شادية يزداد عددها  وقوتها كل يوم، وخالل خم�شة عقود والعالم 

خادم  قاد  حتى  تنفذ،  ال  ا�شتراتيجيات  وي�شع  اتفاقيات  يناق�ش  العربي 

العربي  ال��ع��م��ل  اإع��ط��اء  اإل���ى  وب����ادر  ال��ح��وار  دف���ة  ال�شريفين  ال��ح��رم��ي��ن 

قد  م�شى  ما  ب��اأن  منه  اإيماًنا  الحقيقية  اأهميته  الم�شترك  االقت�شادي 

معالم  تحدد  جديدة  ا�شتراتيجية  اإلى  بحاجة  ال�شعوب  هذه  واأن  م�شى 

الحركة الم�شتقبلية في مجال التكامل االقت�شادي العربي وانعكا�شاتها 

على مجمل العمل االقت�شادي العربي وعلى مهام موؤ�ش�شاته.

خ��ادم  وم��ن��اداة  روؤي���ة  ال�شتكمال  االقت�شادية  ال��ري��ا���ش  قمة  وج���اءت 

المراقبون  بن عبدالعزيز والحظ  الملك عبداهلل  ال�شريفين  الحرمين 

اأن »اإعالن الريا�ش«  كان �شاماًل لعدة مو�شوعات؛ من بينها االتفاقية 

العربية  واال�شتراتيجية  العربية  االأم���وال  روؤو����ش  ال�شتثمار  الموحدة 

ال�شتخدامات الطاقة المتجددة حتى عام 2030، كخطة م�شتقبلية بعيدة 

المعدية  والت�شدي لالأمرا�ش غير  االألفية،  التنموية  واالأهداف  النظر 

التجارة  منطقة  متطلبات  وا�شتكمال  الم�شتركة،  العربية  والبور�شة 

القطاع  دور  وك��ذل��ك   ،2013 ع��ام  نهاية  قبل  ال��ك��ب��رى،  العربية  ال��ح��رة 

الخا�ش العربي ل�شالح المواطن العربي.

اإن االتفاقيات التي تمت في هذه القمة واإعالن الريا�ش ُيعد طفرة 

و�شتكون  الم�شترك،  العربي  االقت�شادي  بالعمل  يتعلق  فيما  االأمام،  اإلى 

فر�ش  م��ن  ك��ث��ي��رة  م��واع��ي��د  ع��ل��ى  الم�شتقبل  ف��ي  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ب��ور���ش��ات 

اال�شتثمار التي �شيولدها االزدهار.

القمة
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مجلة شهرية مجانية تصدر عن شركة 
السوق المالية السعودية

المشرف العام  - رئيس التحرير

عبداللطيف الفريحي
abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

مسؤول التسويق

عادل الغامدي
adel.saad@tadawul.com.sa

اآلراء المنشورة في المجلة التعبر بالضرورة عن رأي 
تداول وال تعتبر مشورة مالية التخاذ قرارات استثمارية

اإدارة الإعالن والت�سويق 

هاتف: 4197333-01  تحويلة:3580 

فـاك�س : 01-4197696

adv@rawnaa.com

اإدارة التوزيع وال�ستراكات 

هاتف: 4197333-01 تحويلة:3174 

فـاك�س مجاني: 8001242277

pro@rawnaa.com

اإدارة تطوير الأعمال

هاتف: 4197333-01  تحويلة:3544 

فـاك�س : 01-4608897

bsd@rawnaa.com

اإدارة التحرير المركزي

هاتف: 4197333-01 تحويلة:3540 

فـاك�س : 01-4192624

edit@rawnaa.com

اإدارة ال�سوؤون الفنية

هاتف: 4197333-01 تحويلة:3580 

فـاك�س : 01-4192624

art@rawnaa.com

المدير التنفيذي

ها�سم بن اإبراهيم العدواني

�س.ب 26450 ـ الريا�س 11486

 01/4192640 فاك�س:    01/4197333: هاتف 

www.rawnaa.com

النا�شر

روؤيتنا:

 اأن نكون رواد الحلول المتكاملة في الإعالم 

المتخ�س�س بالعالم العربي..

ر�سالتنا:

نحن اأول �سركة لالإعالم المتخ�س�س في المملكة العربية 

ال�سعودية ن�سعى لتحقيق الريادة عربيًا من خالل تقديم 

حلول متكاملة ومنتجات اإعالمية هادفة ومتميزة بم�سداقية 

ومهنية عالية تلبي احتياجات عمالئنا وتحقق ر�ساهم 

وتتجاوز توقعاتهم.

المدير العام لدار اليوم لالإعالم

�سالح بن علي الحميدان

اإحدى �سركات

الطباعة:

حول  اخلليجية  الغرف  لحتــاد  درا�سة  يف 

الجــتــمــاعــيــة واحلــوكــمــة  املــ�ــســوؤولــيــة  دور 

يت�سح  اخلليجية  ال�سركات  �سعيد  على 

تعاظم  الأخـــرة  الآونـــة  يف  الهــتــمــام  اأن 

من  العديد  يف  ال�سركات  حوكمة  مبفهوم 

خا�سة  والنا�سئة  املتقدمة  القت�ساديات 

ع�سوية  يف  الــدول  من  العديد  دخــول  بعد 

والتــفــاقــيــات  الــعــاملــيــة  الــتــجــارة  منظمة 

جتارية  اتفاقيات  يف  والدخول  الأوروبية، 

 ،)WTO( حرة مع العديد من الدول، كل

املناف�سة  من  كبًرا  مــقــداًرا  ذلــك  واأوجــد 

املحلي  امل�ستويني  على  ال�سركات  بني  فيما 

واخلــدمــات  الت�سويق  حيث  مــن  والــعــاملــي 

عــلــى م�سادر  عــلــى احلــ�ــســول  والـــقـــدرة 

التمويل.

»حققت املصارف اإلسالمية جناًحا على عدة صعد جعلها جتذب األنظار 
العاملية إلى مدى ما تتمتع به من ركائز تنموية قوية، وما تشجعه من فرص 
استثمارية تقوم على الدعائم اإلسالمية، لكن رغم ذلك يعتقد البعض أن 
املصارف اإلسالمية مجرد بنوك جتارية تقوم فقط على الربح املادي، وهي 
متاثل يف ذلك البنوك التقليدية، ما يستوجب توضيح الفكرة االقتصادية 
التى قامت عليها تلك املصارف، وكذلك النهج الفكري الذي اعتمدت الدول 
اإلسالمية ويف مقدمتها اململكة الذي يحكم هذا التوجه، إضافة إلى توضيح 
بعض احملاور اخلاصة بأهمية دعم االقتصاد اإلسالمي وتشجيعه ليصبح 

األمنوذج الذي يجب أن يحتذى به اقتصادًيا عربًيا وعاملًيا«.
تفاصيل املوضوع تقرؤونها داخل العدد.

كلمة التحرير
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كيف  البع�س:  يت�ساءل  مــا  كــثــًرا 

الــكــوارث  اأحــ�ــســان  يف  دول  تعي�س 

ت�ستعيد  بل  تنهار،  ل  ثم  والــزلزل 

عافيتها يف فرتة زمنية وجيزة؟

اأندوني�سيا وهايتي اأمثلة حية قادرة 

ال�سابق،  لل�سوؤال  اإجابة  و�سع  على 

ــا  فــهــمــا مـــن اأكـــــر املـــــدن تــعــر�ــسً

ح�سور  لهما  ذلك  ورغــم  للماآ�سي، 

كبر على ال�ساحة القت�سادية 

العاملية.

اقتصاديات
)تداول( تحتفل بإدراج شركة 

أسمنت المنطقة الشمالية
»البحر األحمر لخدمات اإلسكان« 
توقع عقدًا لبناء مجمعات سكنية

تعاون سعودي أردني لتشجيع 
االستثمار في المعادن 

المهندس عبدالعزيز  العبودي:
القطاع الصناعي يمكنه تحقيق قفزة استثنائية

البنك السعودي لالستثمار يفوز بجائزة 
التميز في المسئولية االجتماعية

خمططون،  مفكرون،  اجلــديــدة،  لالأفكار  حمبون 

مبدعون،  الفر�س،  يقتن�سون  الت�سرف،  يح�سنون 

لرواد  العامة  ال�سمات  تبدو  هكذا  عاطفيني..  غر 

مع  كثًرا  تن�سجم  �سفات  وهي  ال�سباب،  الأعمال 

فكر ال�سباب الطامح اإىل تكوين م�سروعات ابتكارية 

ت�سبق الواقع لتحجز لها مكاًنا يف اقت�ساد امل�ستقبل.

ــمــار »املـــعـــدلـــة«،  ــث ــت ــس ــة ال� ــي ــاق ــف اعــتــمــاد ات

وا�سرتاتيجية الطاقة املتجددة، وتنظيم منتدى 

اأ�سهر،  �ستة  خــالل  باململكة  العربي  لل�سباب 

العربية  القمة  اإلــيــه  تو�سلت  مــا  خال�سة  هــو 

اأعمالها  اختتمت  الــتــي  الــرابــعــة،  التنموية 

مبــبــادرة  احتفت  بعدما  بــالــريــا�ــس،  ــوؤخــًرا  م

بن  عبداهلل  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خــادم 

عبدالعزيز، حفظه اهلل، الداعية لزيادة روؤو�س 

امل�سرتكة  العربية  املالية  املوؤ�س�سات  اأمـــوال 

�ساأن  من  لــالإعــالء   ،%50 عن  تقل  ل  وبن�سبة 

القت�سادية  التنمية  يف  الفاعلة  امل�ساهمة 

والجتماعية يف الدول العربية.

مجهر
المشتقات المالية..

التوسع فيها بوابة الخطر



تداول - واس

الريا�س 24 ربيع الأول 1434هـ املوافق 5 فرباير 2013م وا�س

�سدر اليوم اأمر ملكي فيما يلي ن�سه:-

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الرقم اأ / 92

التاريخ 24/ 3/ 1434هـ

بعون اهلل تعاىل

نحن عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود

ملك اململكة العربية ال�سعودية

بعد الطالع على املادة الثامنة واخلم�سني من النظام الأ�سا�سي 

للحكم ال�سادر بالأمر امللكي رقم اأ/90 وتاريخ 1412/8/27هـ.

الــوزراء وموظفي املرتبة  الــوزراء ونــواب  وبعد الطــالع على نظام 

املمتازة ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم م/10 وتاريخ 1391/3/18هـ.

وبعد الطالع على نظام ال�سوق املالية ال�سادر باملر�سوم امللكي 

رقم م /30 وتاريخ 1424/6/2هـ.

ــخ  ــاري وت اأ/222  ـــم  رق املــلــكــي  الأمـــــر  عــلــى  الطـــــالع  ــد  ــع وب

1432/11/18هـ.

وتــاريــخ  اأ/14  رقــــم  ــكــي  املــل ـــــر  الأم ــى  عــل الطـــــالع  وبــعــد 

1414/3/3هـ.

اأمرنا مبا هو اآت:

عبدالعزيز  بــن  عبدالرحمن  الــدكــتــور  مــعــايل  يعفى  اأوًل: 

التويجري رئي�س جمل�س هيئة ال�سوق املالية من من�سبه.

ثانًيا: يعني الأ�ستاذ حممد بن عبدامللك بن عبداهلل اآل ال�سيخ 

رئي�ًسا ملجل�س هيئة ال�سوق املالية مبرتبة وزير.

ثالًثا: يبلغ اأمرنا هذا للجهات املخت�سة لعتماده وتنفيذه.

عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود

تعامالت  حظر  فــرتات  اأن  املالية  ال�سوق  هيئة  اأعلنت 

اأع�ساء جمال�س الإدارات وكبار التنفيذيني بناء على ما ورد يف 

املادة )50( من قواعد الت�سجيل والإدراج هي كالآتي: 

املالية  �سنتها  يف  الهجري  التاريخ  تتبع  التي  1-ال�سركات 

وتنتهي فرتتها املالية الأولية يف 1434/3/29هـ )ح�سب تقومي 

اأم القرى( املوافق 2013/2/10م تبداأ فرتة احلظر من تاريخ 

اإعالن  1434/3/15هـ املوافق 2013/1/27م وتنتهي بتاريخ 

ون�سر القوائم املالية الأولية بعد فح�سها لل�سركة. 

املالية  �سنتها  يف  الهجري  التاريخ  تتبع  التي  2-ال�سركات 

)ح�سب  1434/4/30هـــــ  يف  ال�سنوية  املالية  فرتتها  وتنتهي 

احلظر  فرتة  تبداأ  2013/3/12م  املوافق  القرى(  اأم  تقومي 

من تاريخ 1434/4/1هـ املوافق 2013/2/11م وتنتهي بتاريخ 

اإعالن القوائم املالية ال�سنوية لل�سركة. 

ال�سنوية  ــيــة  املــال فــرتتــهــا  تــنــتــهــي  ــي  ــت ال 3-الــ�ــســركــات 

2013/3/2م  تاريخ  من  تبداأ فرتة احلظر  يف2013/3/31م 

وتنتهي بتاريخ اإعالن القوائم املالية ال�سنوية لل�سركة. 

الأولـــيـــة يف  املــالــيــة  فــرتتــهــا  تنتهي  الــتــي  الــ�ــســركــات   -4

2013/3/17م  تاريخ  من  احلظر  فرتة  تبداأ  2013/3/31م 

وتنتهي بتاريخ اإعالن ون�سر القوائم املالية الأولية بعد فح�سها 

لل�سركة.

�ســركــة  طلب  على  املــالــيــة  الــ�ــســوق  هيئة  جمل�س  وافـــق 

�سندوق  ــدات  وح بطرح  اخلا�س  املالية  لالأ�سواق  اجلــزيــرة 

املتوازن  املتنوع  اجلزيرة  و�سندوق  املتحفظ  املتنوع  اجلزيرة 

و�سندوق اجلزيرة املتنوع اجل�سور طرًحا عاًما.

ا قراره املت�سمن املوافقة ل�ســركــة  كما اأ�سدر املجل�س اأي�سً

لالأ�سهم  اخلبر  �سندوق  وحــدات  طــرح  على  املالية  اخلبر 

ال�سعودية طرًحا عاًما.

أمر ملكي بتعيين 
محمد آل الشيخ رئيسًا 

لهيئة سوق المال

تحـديد فترة حـظر تعامـالت 
أعضــاء مجالس اإلدارات 

وكبـار التنفيذيين

المـوافقة على طرح وحدات 
صناديق استثمارية طرحًا عامًا
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اأ�سمنت  و�سركة  )تـــداول(  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  احتفلت 

1434/3/24هـــ  الثالثاء  ال�سمالية(  )اأ�سمنت  ال�سمالية  املنطقة 

ال�سركات  قائمة  يف  ال�سركة  �سهم  بــاإدراج  2013/2/5م  املوافق 

املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية وذلك بح�سور املدير التنفيذي 

الإدارة  جمل�س  ع�سو  و�سعادة  ال�سويلمي  عبداهلل  الأ�ستاذ  لتداول 

املنتدب ل�سركة اأ�سمنت املنطقة ال�سمالية املهند�س �سعود بن �سعد 

العريفي  بالإ�سافة اإىل مديري العموم يف ال�سركة.

ال�سعودية  املالية  ال�سوق  ا�ستهلت  اأثناء احلفل:  ال�سويلمي  وقال 

يناير  �سهر  وبنهاية  التداول..  اأحجام  وزيادة  بن�ساط   2013 العام 

�سجل املوؤ�سر العام ارتفاًعا بحوايل 3.50% مقارنة ب�سهر دي�سمرب 

مليار   1،440 امل�سدرة  لالأ�سهم  ال�سوقية  القيمة  بلغت  كما   ،2012

ريال �سعودي )حوايل 384 مليار دولر اأمريكي(... بارتفاع وقدره 

2.81% عن �سهر دي�سمرب املا�سي.

الذي  الأولــيــة  الطروحات  �سوق  يف  الزخم  ا�ستمر  واأ�ــســاف: 

معكم  نحتفل  املالية..  ال�سوق  وتطور  لنمو  و�سرورًيا  اأ�سا�ًسا  يعترب 

ال�سمالية  املنطقة  اأ�سمنت  �سركة  اأ�سهم  تداول  وبدء  بــاإدراج  اليوم 

ال�سعودي  ال�سوق  ي�سهده  اإدراج  كاأول  ال�سعودية..  املالية  ال�سوق  يف 

خالل العام 2013 .. مما يرفع من عدد ال�سركات املدرجة �سمن 

13 �سركة .. واإجمايل عدد ال�سركات املدرجة  قطاع الأ�سمنت اإىل 

يف ال�سوق اإىل 159 �سركة.

كما تن�سط �سركة اأ�سمنت املنطقة ال�سمالية يف اإنتاج الأ�سمنت 

البناء...  ومــواد  ال�سركة  منتجات  يف  والتجزئة  اجلملة  وجتــارة 

كبًرا  تو�سًعا  �سهدت  قد  اململكة  يف  الأ�سمنت  �سناعة  اأن  ومعلوم 

يف  القطاعات  اأكــرب  من  لت�سبح  املا�سية  القليلة  ال�سنوات  خالل 

منطقة اخلليج وتتميز بتناف�سيتها القوية نظًرا لتوافر املواد اخلام، 

ال�سنوات  خالل  كبر  ب�سكل  الأ�سمنت  ا�ستهالك  معدل  ارتفع  وقد 

يف  والت�سييد  البناء  اأن�سطة  يف  الكبر  النمو  نتيجة  الأخرة  الع�سر 

اململكة �سواء للمباين ال�سكنية اأو التجارية اأو م�ساريع البنية التحتية 

املزدهرة حالًيا. 

راأ�سمالها  50% من  90 مليون �سهم متثل  ال�سركة  وقد طرحت 

يف  اكتتابها  حظي  و  العام  لالكتتاب  ريــال  مليون   1،800 البالغ 

ال�سهر املا�سي بتغطية جتاوزت ن�سبتها 323%.. وبلغ عدد املكتتبني 

الرئي�سني بنهاية فرتة الكتتاب 795،180 م�ستثمًرا . 

ل�سركة  املنتدب  الإدارة  جمل�س  ع�سو  �سعادة  قال  كلمته  ويف 

اأ�سمنت املنطقة ال�سمالية املهند�س �سعود بن �سعد العريفي: ي�سرين 

�سركة  اأ�سهم  لتداول  يوم  اأول  بكم جميًعا يف  اأرحب  اأن  البداية  يف 

م�سرة  من  مهمة  مرحلة  ميثل  الــذي  ال�سمالية،  املنطقة  اأ�سمنت 

مدعومة  وثابتة  وا�سعة  بخطى  امل�ستقبل  نحو  تخطو  التي  ال�سركة، 

مبوؤ�سرات ميزانية اخلر والعطاء والنماء والطموحات، التي تعك�س 

عبداهلل  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  حكومة  واهتمام  حر�س 

نحو حتقيق  قدًما  ال�سعي  على  ورعــاه«  اهلل  »حفظه  عبدالعزيز  بن 

التنمية املتوازنة امل�ستدامة، وحتفيز املناطق الأقل منًوا يف اململكة.

تاأ�س�ست  التي  ال�سمالية«  املنطقة  اأ�سمنت  »�سركة  واأ�ــســاف: 

اأكدت حاجة ال�سوق  عام 2006م، وفًقا لدرا�سات اقت�سادية جادة 

املحلية اإىل اإيجاد �سركة تعمل يف جمال �سناعة الأ�سمنت يف املنطقة 

ال�سمالية من اململكة، لتلبي احتياجات اخلطط التنموية وامل�ساريع 

امل�ستقبلية التي تنوي حكومتنا الر�سيدة اإطالقها يف املنطقة،كما اأن 

اأمام  الفر�سة  لإتاحة  �سعت  التي  ال�سمالية  املنطقة  اأ�سمنت  �سركة 

املواطنني للم�ساركة يف جناحاتها وم�سرتها التنموية عرب اإدراجها 

ك�سركة م�ساهمة عامة يف ال�سوق املالية ال�سعودية ت�ستهدف اأ�سواق 

منطقة وا�سعة داخل اململكة وخارجها.

اأ�سمنت  �سركة  م�سانع  اأن  على  كلمته  ختام  يف  العريفي  واأكد 

اململكة  يف  الأ�سمنت  �سناعة  دعم  يف  �ست�ساهم  ال�سمالية  املنطقة 

واآفاًقا  ا  فر�سً وتفتح  ال�سعودي،  القت�ساد  دعائم  اأحــد  هي  التي 

جديدة يف جمالت الت�سييد والبنية التحتية يف منطقة اإقليمية تتهياأ 

ل�ستقبال موجة جديدة من الإعمار والت�سييد والبناء.

)تداول( تحتفل بإدراج شركة أسمنت المنطقة الشمالية
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�سركات  احتاد  �سركة  )تداول(مع  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  وقعت 

والت�سجيل  احلــفــظ  خــدمــات  لتقدمي  اتفاقية  ال�سعودية  ــقــاولت  امل

ــداول(  )ت �ستقوم  حيث  بال�سوق،  املــدرجــة  غر  امل�ساهمة  لل�سركات 

ذلك  وي�سمل  ال�سركة  م�ساهمي  ملكيات  وت�سجيل  اإدارة  بتقدمي خدمة 

اإيداع  امل�ساهمني،  بني  امللكيات  نقل  امل�ساهمني،  �سجل  و�سيانة  حفظ 

الأ�سهم يف حمافظ ا�ستثمارية، ت�سجيل عمليات الرهن، تنفيذ اإجراءات 

اجلمعيات  اإدارة  خدمات  املال،  راأ�س  خف�س  اأو  زيادة  مثل  ال�سركات 

العامة والت�سويت الإلكرتوين، احل�سول على تقارير �سجل امل�ساهمني 

اإلكرتونًيا، وكذلك ال�ستعالم اآلًيا عن ملكيات امل�ساهمني.

امل�ساهمة غر  لل�سركات  اأهمية تقدمي مثل هذه اخلدمات  وتكمن 

املمار�سات  اأف�سل  تطبيق  على  ال�سركة  م�ساعدة  يف  بال�سوق،  املدرجة 

من  وذلك  ال�سركة  م�ساهمي  حقوق  وحفظ  م�ساهميها،  �سوؤون  لإدارة 

حتظى  والتي  )تــداول(،  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  لدى  اإيداعها  خالل 

بخربة طويلة يف هذا املجال ملا متتلكه من تقنيات حديثة ومتطورة.

تاأ�س�ست  التي  ال�سعودية  املقاولت  �سركات  احتــاد  �سركة  وتعترب 

اإىل  وموؤ�س�سة ومت حتويلها  �سركة   15 اندماج  بعد  2010/2/10م،  يف 

بتاريخ   �سركة واحدة م�ساهمة مقفلة ك�سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة 

متنوعة،  متكاملة يف جمالت  تقدمي خدمات  بهدف  2010/04/04م 

والتحول اإىل العمل املوؤ�س�سي املنظم وبالإ�سافة ملجال املقاولت العامة 

ا يف جمال احلفر الأفقي والت�سالت  )الإن�ساءات( تعمل ال�سركة اأي�سً

واخلدمات البحرية.

ال�سركات  لإحدى  التحول  يف  تكمن  طموحة  روؤية  ال�سركة  ومتتلك 

الرائدة يف جمال اخلدمات املتكاملة )ت�سميم واإن�ساء واإدارة امل�ساريع( 

باململكة العربية ال�سعودية .

وعلى �سعيد التو�سع وتطوير الأعمال، �سرعت ال�سركة يف البدء يف 

م�سارات التو�سع للدخول يف قطاعات اأعمال  جديدة منها على �سبيل 

املثال ل احل�سر: قطاع البرتول والغاز، وقطاع املياه والتحلية، وقطاع 

اخلدمات البحرية والطاقة ال�سم�سية.

ا�ستهّل جمل�س اإدارة �سركة »ميفك كابيتال« دورته اجلديدة 

ا النتائج املالية لل�سركة يف يوم  بعقد اجتماعه الأّول م�ستعر�سً

الأحد 3 فرباير 2013، املوافق 22 ربيع الأول 1434هـ.

حيث حققت ال�سركة يف العام 2012م اإيرادات مبقدار 60 

مليون ريال �سعودي، مقابل 48 مليون ريال �سعودي عن العام 

2011م بزيادة قدرها 25%، واأرباح �سافية مبقدار 26 مليون 

الفرتة  عن  �سعودي  ريال  مليون   20.5 مقابل  �سعودي،  ريال 

وارتفعت   ،%27 قدرها  بــزيــادة  املا�سي،  العام  من  املماثلة 

العام  من  املماثلة  الفرتة  عن   %91 بن�سبة  الت�سغيلية  الأربــاح 

بلغت  بن�سبة  امل�ساهمني  حقوق  ارتفعت  كما  2011م،  املا�سي 

10% عن العام 2011م.

للعام  كابيتال«  »ميفك  ل�سركة  املالية  النتائج  وعك�ست 

يف  ــا  ــفــاًع وارت الت�سغيلي  الأداء  يف  ملحوًظا  ا  منـــوًّ 2012م 

�سلبة  قــاعــدة  على  لرتــكــازهــا  ال�سركة  تــعــزوه  ـــــرادات،  الإي

اختيار  وعلى  واأفــراد(،  )موؤ�س�سات  امل�ساهمني  من  ومتنوعة 

نخبة من الكوادر الب�سرية املوؤهلة من ناحية اخلربة واملهارة 

على  القدرة  ال�سركة  اأك�سب  ما  املــايل،  ال�ستثمار  جمال  يف 

وامل�ستثمرين،  امل�ساهمني  ثقة  وك�سب  الأرباح  وزيادة  املناف�سة 

اأق�سى درجات ال�ستفادة من الفر�س  واحلر�س على حتقيق 

ال�ستثمارية املتاحة يف ال�سوق ال�سعودية.

 )تداول( تقدم خدمات الحفظ والتسجيل لـ اتحاد شركات 
المقاوالت السعودية )شركة مساهمة مقفلة(

ارتفاع حقوق امل�شاهمني 10% عن العام 2011م

»ميفك كابيتال« تعلن نتائجها المالية للعام 2012م 
خالل انعقاد مجلس إدارتها 
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وقعت ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(مع �سركة امل�سانع الكربى 

للتعدين اتفاقية لتقدمي خدمات احلفظ والت�سجيل لل�سركات امل�ساهمة 

غر املدرجة بال�سوق، حيث �ستقوم تداول بتقدمي خدمة اإدارة وت�سجيل 

ملكيات م�ساهمي ال�سركة وي�سمل ذلك حفظ و�سيانة �سجل امل�ساهمني، 

ا�ستثمارية،  حمافظ  يف  الأ�سهم  اإيــداع  امل�ساهمني،  بني  امللكيات  نقل 

ت�سجيل عمليات الرهن، تنفيذ اإجراءات ال�سركات مثل زيادة اأو خف�س 

الإلكرتوين،  والت�سويت  العامة  اجلمعيات  اإدارة  خدمات  املال،  راأ�س 

ال�ستعالم  وكذلك  اإلكرتونًيا،  امل�ساهمني  �سجل  تقارير  على  احل�سول 

اآلًيا عن ملكيات امل�ساهمني.

امل�ساهمة غر  لل�سركات  اأهمية تقدمي مثل هذه اخلدمات  وتكمن 

املمار�سات  اأف�سل  تطبيق  على  ال�سركة  م�ساعدة  يف  بال�سوق،  املدرجة 

من  وذلك  ال�سركة  م�ساهمي  حقوق  وحفظ  م�ساهميها،  �سوؤون  لإدارة 

حتظى  والتي  )تــداول(،  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  لدى  اإيداعها  خالل 

بخربة طويلة يف هذا املجال ملا متتلكه من تقنيات حديثة ومتطورة.

اأن �سركة امل�سانع الكربى للتعدين عملت منذ  جتدر الإ�سارة اإىل 

قد تاأ�س�ست عام 2008م يف جمال التعدين وهي �سركة منتجة للنحا�س 

والزنك يف اململكة حيث تنتج كاًل من �سبائك الذهب ، �سبائك الف�سة، 

�سعودي.  ريال  مليون   550 راأ�سمالها:  ويبلغ  والزنك  النحا�س  مكثفات 

وقد بداأ العمل يف م�سانع ال�سركة والت�سغيل الكامل للم�سروع يف الربع 

ال�سركة  بــداأت  2012م  �سبتمرب  بداية  ويف  2011م  العام  من  الثالث 

بت�سدير منتجاتها اإىل الأ�سواق العاملية.

والعمل  الكفاءات  العديد من  ا�ستقطاب  ال�سركة حالًيا على  تعمل 

بجدية على تنمية املجتمع وامل�ساهمة يف تطويره واحلفاظ على البيئة 

يف مناطق المتياز لل�سركة.

اأقامت ال�سوق املالية ال�سعودية »تداول« لقاء تعريفًيا بح�سور عدد 

يف  الإعالمي  املركز  يف  ال�سعودية   القت�سادية  موظفي تلفزيون  من 

اأبرز ن�ساطات ال�سوق املالية  »تداول«، �سلطت من خالله  ال�سوء على 

ال�سعودية  املالية  ال�سوق  تاريخية عن  نبذة  ال�سعودية، حيث مت عر�س 

ومراحل تطورها والأدوار التي تقوم بها �سركة ال�سوق املالية ال�سعودية 

»تداول« لتنظيم تداول الأوراق املالية، كما مت ا�ستعرا�س اأهداف ال�سوق 

املالية ال�سعودية )تداول( والإدارات الرئي�سية فيها ودور ومهام كل من 

ال�سركة  جلهود  ا�ستمراًرا  اللقاء  املالية.  ويعد  ال�سوق  وهيئة  »تــداول« 

ومنطلًقا من م�سوؤوليتها الجتماعية يف توعية امل�ستثمرين باإدوار ومهام 

وخدمات ال�سوق املالية ال�سعودية.

)تداول( تقدم خدمات الحفظ والتسجيل لشركة 
المصانع الكبرى للتعدين )شركة مساهمة مقفلة(

وفد من »قناة االقتصادية« يتعرف على نشاطات »تداول«

عبداللطيف الفريحي ي�شلم حممد اخلريف م�شاعد املدير للربامج واالأخبار درعاً تذكارياً
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ــة الــبــحــر الأحـــمـــر خلــدمــات  ــرك ــس  وقــعــت »�

ال�سعودية  املالية  ال�سوق  يف  املــدرجــة  الإ�ــســكــان«، 

ريــال  مليون   226 بقيمة  عــقــًدا  مــوؤخــًرا  »تــــداول«، 

لبناء  اإجننرينغ«  ــس  اإ� ــي.  »ج �سركة  مــع  �سعودي 

جممعات �سكنية  ل�ستيعاب موظفي ال�سركة الكورية 

من  الثانية  املرحلة  تنفيذ  على  القائمني  والعمال 

م�سروع تو�سعة م�سفاة »برتو رابغ« والبالغ عددهم 

نحو 9000 موظف.

واأكـــــّد حمــمــد عــثــمــان مــــالوي، مــديــر عــالقــات 

خلــدمــات  الأحـــمـــر  الــبــحــر  »�ــســركــة  يف  امل�ستثمرين 

�ــســتــقــوم  اإ�ـــــــس«  »جــــــي.  �ـــســـركـــة  اأّن  ــــان«،  ــــك ــــس الإ�

على  �سهًرا،   30 ملــدة   ال�سكنية  با�ستئجار املجمعات 

»البحر  �سركة  تتوىل  اأن 

الأحــــــــمــــــــر خلـــــدمـــــات 

توفر  مهمة  الإ�ــســكــان« 

خــــــدمــــــات الإ�ــــســــكــــان 

لــلــمــوظــفــني املــقــيــمــني يف 

طيلة  املــجــمــعــات  هــــذه 

 27000 يزيد عن  ما  تقدمي  ذلك  العقد، مبا يف  فرتة 

وجبة طعام  يومًيا وتزويد املرافق ال�سكنية بالإمدادات 

ال�سرف  مياه  ومعاجلة  النقية  واملــيــاه  الكهربائية، 

التنظيف  خــدمــات  تــوفــر  اإىل  بــالإ�ــســافــة  ال�سحي 

وال�سيانة وبناء امل�ساجد واملرافق الرتفيهية.

واخــتــتــم مــــالوي: »يـــاأتـــي تــوقــيــع هـــذا العقد 

التنموية  للخطط  ا�ستكماًل  الكورية  ال�سركة  مع 

والتي  لل�سركة  الطموحة 

كــبــًرا حتى  تلقى جنــاًحــا 

اإطــالق  مع  �سّيما  ل  الآن، 

على  ت�ستمل  والتي   2020 لعام  النمو  ا�سرتاتيجية 

اإنفاقات راأ�سمالية بقيمة ملياري ريال �سعودي. كما 

التو�سع يف  وموا�سلة  اأعمالها  تطوير  ال�سركة  تعتزم 

الــعــامل، مبــا يف  اأنــحــاء  مناطق جــديــدة يف خمتلف 

والأمريكيتان.  ال�سرقية  اآ�سيا  ودول  اأ�سرتاليا  ذلك 

وال�ستثمار يف جمال مواد الت�سييد و البناء و الدخول 

يف قطاع امل�ساكن املي�سرة«.

اجلدير بالذكر اأن قيمة امل�ساريع التي نفذتها 

املا�سية  ال�ست  ال�سنوات  خــالل  الأحــمــر«  »البحر 

يف  مبا  �سعودي،  ريــال  مليارات   5 اإىل  و�سلت  قد 

ريال  مليون   656 بقيمة  عقد  على  ح�سولها  ذلك 

ل�سركة »معادن« يف منطقة  لبناء جممعات �سكنية 

العربية  اململكة  ال�سرقية،  املنطقة  يف  اخلر  راأ�س 

م�سرتك  اآخــر  م�سروع  اإىل  بالإ�سافة  ال�سعودية. 

 469 بقيمة  اليابانية«  الهند�سية  »ت�سيودا  ل�سركة 

بابوا  وذلك يف منطقة  �سعودي،  ريال  مليون 

غينيا اجلديدة يف �سمال اأ�سرتاليا.

وقعت �سركة احتاد ات�سالت »موبايلي« و�سركة 

ا�سرتاتيجي؛  تعاون  اتفاق  مــوؤخــًرا  الكويتية  زاجــل 

يف  املــعــلــومــات،  وتقنية  الــبــيــانــات  خــدمــات  لتقدمي 

العديد  تقدمي  على  ال�سركتني  حر�س  تعك�س  خطوة 

وامل�سغلني.  الأعمال  لقطاعي  الرائدة  اخلدمات  من 

وخدمات  البيانات  خدمات  بتقدمي  »موبايلي«  �ستقوم  التــفــاق،  ومبوجب 

التي  الهائلة  ال�سعات  ال�ستفادة من  اإىل جانب متكني »زاجل« من  الإنرتنت، 

احلــدودي  املنفذ  خالل  من  »موبايلي«  متتلكه  الــذي  الــربي،  الكابل  يقدمها 

خدمات  تقدمي  من  »موبايلي«  التفاق  ميّكن  و�سوف  والكويت.  اململكة  بني 

الكويت،  يف  الإنــرتنــت  خدمات  مــزودي  اأكــرب  من  لواحدة  عالية  جــودة  ذات 

يــعــزز مــن وجــودهــا ك�سركة رائـــدة جتـــاوزت يف وقــت ق�سر احلــدود  ممــا 

 اجلغرافية لت�سل بخدماتها للدول املجاورة.

ل�سركة  التنفيذي  والرئي�س  املنتدب  الع�سو  واأكد 

ــاف، عــلــى اأن  ــك »مــوبــايــلــي«، املــهــنــد�ــس خــالــد ال

متطورة  حتتية  بنية  اأف�سل  متتلك  اليوم  ال�سركة 

حر�س  يف  كبر  ب�سكل  �ساهم  وهــذا  املنطقة،  يف 

ال�سركات الرائدة على ال�ستفادة منها لتقدمي خدماتها.

 واأ�ساف: »اأن »موبايلي« تفخر باأن حظيت بثقة �سركة زاجل، ونحن 

ملتزمون بتقدمي خدمات ترقى باإذن اهلل اإىل م�ستوى تطلعاتهم، واأن تكون 

»موبايلي« جزًءا من جناحهم يف ك�سب ثقة عمالئهم«، منوًها اإىل اأن هذا 

التعاون �سيفتح املجال ل�سركة »موبايلي« لأن تعزز من وجودها يف الكويت 

من خالل بنيتها التحتية املتطورة.

بقيمة ت�شل اإىل ربع مليار ريال

»البحر األحمر لخدمات اإلسكان« توقع عقدًا لبناء مجمعات سكنية

تعاون »موبايلي« و»زاجل« الكويتية

اقتصاديات
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يراأ�س  التي  القاب�سة  اململكة  �سركة  اأعلنت 

ــد بـــن طـــالل بن  ــي ــول جمــلــ�ــس اإدارتــــهــــا الأمـــــر ال

 2012 لعام  اأربـــاح  �سايف  حتقيق  عن  عبدالعزيز 

مليون   639.6 مقابل  ريــال،  ماليني   707.1 بلغ 

 %10.6 بارتفاع   2011 من  املماثلة  للفرتة  ريــال 

 209.6 الرابع  الربع  خالل  الربح  �سايف  بلغ  فيما 

للربع  ــال  ري مليون   187.8 مقابل  ريـــال،  ماليني 

املماثل من 2011 بارتفاع 11.6%. ومقابل 217.8 

 مــلــيــون ريـــال لــلــربــع الــثــالــث بــانــخــفــا�ــس %3.8.

12 �سهرا 0.19 ريال،  ال�سهم خالل  وبلغت ربحية 

مقابل 0.17 ريال للفرتة املماثلة من 2011.

واأو�سحت ال�سركة يف بيان اأن الرتفاع يف �سايف 

الربح خالل الربع الرابع مقارنة بالربع املماثل من 

دخل  من  ال�سركة  اأربـــاح  ارتــفــاع  اإىل  يعود   2011

ال�ستثمارات العقارية وانخفا�س اأعباء الديون على 

الرغم من انخفا�س اأداء ال�سركات الزميلة.

وذكرت اأن الرتفاع يف �سايف الربح خالل العام املا�سي مقارنة بـ 2011 يعود اإىل ارتفاع اأرباح ال�سركة من دخل ال�ستثمارات العقارية 

ومكا�سب من بيع الفنادق وارتفاع توزيعات الأرباح وكذلك انخفا�س امل�ساريف العمومية والإدارية.

واأ�سارت اإىل اأن النخفا�س خالل الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث يعود اإىل انخفا�س توزيعات الأرباح وارتفاع يف امل�ساريف العمومية 

والإدارية على الرغم من زيادات متفاوتة يف الإيرادات.

707 ماليين أرباح »المملكة القابضة«

»زين«  ال�سعودية  املتنقلة  الت�سالت  �سركة  اأعلنت 

عن �سايف خ�سارة خالل العام املا�سي بقيمة 1.74 مليار 

 ،2011 املماثلة من  للفرتة  1.92 مليار ريال  ريال مقابل 

بانخفا�س 9%، فيما بلغت خ�سائر الربع الرابع 443 مليون 

 2011 مــن  املماثل  للربع  ــال  ري مليون  مــقــابــل461  ــال  ري

الثالث  للربع  ريــال  مليون   493 ومقابل   ،%4 بانخفا�س 

بانخفا�س %10.

وبلغت خ�سارة ال�سهم خالل الثني ع�سر �سهًرا 1.34 

ريال، مقابل 1.22 ريال لل�سهم خالل2011.

 2.86  وبلغ اإجمايل الربح خالل الثني ع�سر �سهًرا 

مليار ريال، مقابل 3.2 مليارات ريال للفرتة املماثلة من 2011 بانخفا�س 

11%. وبلغت اخل�سارة الت�سغيلية932 مليون ريال مقابل 811 مليوًنا بزيادة 

ريال،  مليون   739 الرابع  الربع  خالل  الربح  اإجمايل  بلغ  حني  يف   .%15

خالل  الت�سغيلية  اخل�سارة  وبلغت   .%7 ن�سبتها  بزيادة  مليوًنا  مقابل691 

الربع الرابع 262 مليوًنا مقابل 213 مليوًنا للربع املماثل من العام ال�سابق، 

وذلك بزيادة يف اخل�سارة الت�سغيلية ن�سبتها %23.

واأو�سحت ال�سركة يف بيان اأن انخفا�س �سايف اخل�سارة يف 2012 يعود 

لت�سل   %26 بن�سبة  التمويلية  التكاليف  انخفا�س  اإىل 

اإىل 823 مليون ريال مقارنة بـ 1.11 مليار ريال خالل 

.2011

اأن انخفا�س اخل�سارة خالل الربع الرابع  وذكرت 

ال�سركة  ــرادات  اإي منو  اإىل  يعود  الثالث  بالربع  مقارنة 

بن�سبة 13% لت�سل اإىل 1.72 مليار خالل الربع الرابع، 

خالل  املبيعات  اأن�سطة  ــادة  زي عن  ناجتة  اأنها  مبينة 

مو�سم احلج املبارك، بالإ�سافة اإىل حت�ّسن امل�ساريف 

واإحكام  احلجم  اقت�سادات  من  وال�ستفادة  الت�سغيلية 

ال�سيطرة على جممل امل�ساريف الت�سغيلية.

اإدارة »زين ال�سعودية« الأمر ح�سام بن �سعود  واأو�سح رئي�س جمل�س 

لتحقيق  تهدف  وا�سحة  ا�سرتاتيجية  تبنت  لل�سركة  احلالية  الإدارة  اأن 

ال�سركة  من  قوي  بدعم  حتظى  كما  واملــايل،  الت�سغيلي  الأداء  يف  التفوق 

الت�سغيلي  الأداء  تعزيز  اإىل  ت�سعى  ال�سركة  اأن  وبني  زين.  جمموعة  الأم، 

واملايل، كما اأن لدى ال�سركة ثقة كبرة باأن كفاءة �سبكتها وجودة خدماتها 

الرئي�سية  الأهداف  حتقيق  يف  �ست�ساعدها  املبتكرة  الت�سويقية  وعرو�سها 

خلططها امل�ستقبلية.

»زين« تخفض خسائرها إلى 1.7 مليار
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 4G الــــرابــــع  اجلـــيـــل  ــكــَة  ــب ــس �  ،»STC« الــ�ــســعــوديــة  ـــالت  ـــ�ـــس الت �ــســركــة  نــ�ــســرت 

ــة بــذلــك  ــل ــ�ــســرعــة لــعــمــالئــهــا، بـــهـــدف رفــــع كـــفـــاءة �ــســبــكــات اجلــــــوال، مــوا�ــس عــــايل ال

املـــواقـــع  جمـــمـــوع  لــيــ�ــســل   ،)4G LTE( ـــع  ـــراب ال اجلـــيـــل  خـــدمـــات  تـــقـــدمي  يف  متــيــزهــا 

املــمــلــكــة. اأرجــــــاء  يف  مـــوقـــع   2500 مـــن  اأكـــــر  اإىل   »LTE« ـــع  ـــراب ال ــل  بــاجلــي  املــغــطــاة 

بتقنية  اململكة،  م�ساحة  اإجــمــايل  مــن   %90 تغطية  على  ال�سعودية  التــ�ــســالت  وتعمل 

بخدمات  املــغــطــاة  املــواقــع  جمــمــوع  بــلــغ  فيما   ،2014 عـــام  نــهــايــة  يف   4G الــرابــع  اجلــيــل 

اململكة. اأرجــــاء  يف  مــوقــع   6700 مــن  اأكـــر   )42Mbps( ال�سرعة  عــايل  الــثــالــث   اجلــيــل 

ويف جمال الألياف الب�سرية للمنازل »FTTH«، �سهدت الت�سالت ال�سعودية ارتفاًعا يف ن�سب تغطية املناطق يف اململكة، لي�سل جمموع 

املناطق املغطاة اإىل اأكر من 1600 موقع على م�ستوى اململكة، وبلغ اإجمايل عدد التو�سيالت، التي قامت ال�سركة بتنفيذها يف خمتلف 

مناطق اململكة اأكر من 630 األف و�سلة؛ لتحقق منًوا يف عدد امل�سرتكني بن�سبة 722% خالل الربع الثالث من العام 2012، اإذ ت�ستهدف 

الت�سالت ال�سعودية ربط اأكر من 1.5 مليون موقع بنهاية 2014، اإذ ُربطت مدن وقرى اململكة بع�سها ببع�س عرب �سبكة من الألياف 

الب�سرية متجاوزة يف اأطوالها 300 األف كلم.

»STC« 4 منG 2500 موقع

على  لال�ستثمار  الــ�ــســعــودي  البنك  ح�سل 

ن�ساًطا  �ــســعــودي  بنك  كاأف�سل  التميز  جــائــزة 

وفًقا  وذلـــك  الجتماعية،  امل�سئولية  جمــال  يف 

لت�سنيف املنظمة العربية للم�سئولية الجتماعية.

دبــي،  جــوائــز يف مدينة  تــوزيــع  واأقــيــم حفل 

الــدول  يف  ال�سخ�سيات  من  كبر  عــدد  بح�سور 

ورجـــال  ــتــجــارة  وال ال�سناعة  وغـــرف  الــعــربــيــة 

من  وعــدد  املــدين  املجتمع  ومنظمات  الأعــمــال 

الــــدول الــعــربــيــة، وقـــد كـــان البنك  الــبــنــوك يف 

�سعيد  على  الوحيد  البنك  لال�ستثمار  ال�سعودي 

اململكة العربية ال�سعودية وقد �سلم رئي�س املنظمة 

درع  مكرزل  بيار  الجتماعية  للم�سوؤولية  العربية 

اجلائزة للمدير العام للبنك ال�سعودي لال�ستثمار 

مرئي  عر�س  بعد  املنيفي،  حممد  بــن  م�ساعد 

م�سرة  على  ال�سوء  �سلط  التكرمي  حفل  خــالل 

جمال  يف  لال�ستثمار  ال�سعودي  البنك  اإجنــازات 

امل�سئولية الجتماعية.

املدير  املنيفي  حممد  بــن  م�ساعد  ــال  وق

تعليقه  يف  لال�ستثمار  ال�سعودي  للبنك  العام 

يعك�س  اجلائزة  على  »ح�سولنا  الفوز:  على 

اإميان والتزام البنك مبوا�سلة العمل املجتمعي 

حيث جعلنا من اأولوياتنا امل�سئولية الجتماعية 

من خالل خلق برامج متنوعة تعزز امل�ساركة 

اأ�سالة  مــن  ينبع  وهـــذا  املجتمع،  خــدمــة  يف 

بني  والتعا�سد  التكامل  على  حتث  تاريخية 

يف  لدينا  حيث  موؤ�س�سات،  اأو  كاأفراد  املجتمع 

البنك ال�سعودي لال�ستثمار عدد من الربامج 

على  ترتكز  والتطوير  التحديث  دائمة  وهــي 

الــربنــامــج  اخــتــيــار  اأ�ــســ�ــس علمية مــن حــيــث 

اأهداف  وحتديد ال�سريحة امل�ستهدفة لتحقيق 

الفائدة  درجـــات  اأقــ�ــســى  حتقيق  يف  البنك 

امل�ساهمة  اإىل  تهدف  التي  الربامج  تلك  من 

الفعلية امل�ستدامة خللق ثقافة تر�سخ الواجب 

الجتماعي داخلًيا وخارجًيا«.

البنك السعودي لالستثمار يفوز بجائزة التميز 
في المسئولية االجتماعية

اقتصاديات
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اأعلنت �سركة اإعمار املدينة القت�سادية عن حتقيق اأرباح بلغت 189.2 مليون ريال يف 2012 مقابل 

الرابع  الربع  الربح خالل  بلغ �سايف  129%. فيما  بارتفاع   2011 املماثلة من  للفرتة  82.55 مليون ريال 

 44.53 ومقابل   ،%185 بارتفاع   2011 املماثل من  للربع  ريال  مليون   2.38 مقابل  ريال،  6.76 ماليني 

مليون ريال للربع الثالث بانخفا�س %85.

واأو�سحت ال�سركة اأن �سبب الرتفاع يف �سايف الربح خالل الربع احلايل مقارنة بالربع املماثل من 

العام 2011 يعود اإىل حت�سني اإدارة التكاليف مما نتج عنه انخفا�س يف �سايف اإجمايل امل�سروفات، يف 

حني يعود �سبب النخفا�س يف اإجمايل الربح خالل الربع الرابع مقارنة بالربع املماثل من العام 2011 اإىل 

بيع عدد اأقل من الأرا�سي والوحدات ال�سكنية يف هذا الربع وانخفا�س اأعباء التمويل بجانب ارتفاع اإيراد 

العمولة والإيرادات الأخرى.

وبلغ اإجمايل الربح خالل الربع الرابع 32.94 مليون ريال مقابل 75.69 مليون ريال للربع املماثل من 2011، بانخفا�س 56%، وبلغت 

اخل�سارة الت�سغيلية خالل الربع الرابع 23.37 مليون ريال مقابل ربح 13.68 مليون ريال.

وبلغت ربحية ال�سهم خالل اثني ع�سر �سهًرا 0.22 ريال، مقابل0.10 ريال للفرتة املماثلة من العام 2011.

اإىل  الت�سغيلي  الربح  وو�سل   ،%54 بارتفاع  ريال   311.62 مقابل  ريال،  مليون   478.45 اأ�سهر  ع�سرة  خالل  الربح  اإجمايل  بلغ  فيما 

219.40 مليون ريال، مقابل124.78 مليون ريال بارتفاع %76.

بلغت خ�سائر �سركة جمموعة فتيحي القاب�سة خالل الربع الرابع من عام 

2012 مبلًغا قدره 1.77 مليون ريال، مقابل �سايف خ�سارة 74.60 مليون ريال 

للربع املماثل من 2011 بانخفا�س 97.63% ومقابل �سايف ربح 6.44 ماليني 

ريال للربع الثالث.

وعلى �سعيد نتائج العام املا�سي بلغ �سايف الربح خالل الثني ع�سر �سهًرا 

مبلًغا قدره 34.08 مليون ريال، مقابل �سايف خ�سارة 46.27 مليون ريال للفرتة 

املماثلة من عام 2011.

خالل  اخلــ�ــســارة  �سايف  يف  النخفا�س  اأن  بيان  يف  ال�سركة  واأو�ــســحــت 

الربع الرابع يعود اإىل حتميل قائمة الدخل للربع الرابع يف 2011 بخ�سائر يف 

ال�ستثمار مببلغ 64.3 مليون ريال، عالوة على انخفا�س يف قيمة املخزون مببلغ 

7.2 ماليني ريال وتكوين خم�س�س فروقات زكوية عن �سنوات �سابقة مببلغ 

3.7 ماليني ريال مقابل حتميل الربع الرابع لعام 2012 بخ�سائر فروق عملة 

امل�سري  اجلنيه  �سرف  �سعر  انخفا�س  عن  ناجتة  ريال  ماليني   6.03 مببلغ 

عن  زكوية  فروقات  خم�س�س  تكوين  اإىل  اإ�سافة  ال�سعودي،  الريال  مقابل 

�سنوات �سابقة مببلغ 0.84 مليون ريال.

واأ�سارت اإىل اأن �سبب حتقيق �سايف ربح خالل الثني ع�سر �سهًرا مقارنة 

بخ�سائر لنف�س الفرتة من العام 2011 يعود اإىل زيادة املبيعات بن�سبة %22.81، 

مقارنة   2012 خالل  ريــال  مليون   254 بلغت  مبيعات  املجموعة  حققت  حيث 

مببيعات بلغت 206.82 ماليني ريال خالل 2011، وزيادة الأرباح املحققة من 

خالل  خ�سارة  �سايف  حتقيق  �سبب  اأن  وذكرت   .%58.27 بن�سبة  ال�ستثمارات 

اأرباح خالل الربع الثالث يعود اإىل حتميل قائمة  الربع الرابع مقارنة ب�سايف 

6.03 ماليني  بخ�سائر فروق عملة مببلغ   2012 الرابع من عام  للربع  الدخل 

ريال ناجتة عن انخفا�س �سعر �سرف اجلنيه امل�سري مقابل الريال ال�سعودي، 

اإ�سافة اإىل تكوين خم�س�س فروقات زكوية مببلغ 0.84 مليون ريال.

1.7 مليون خسائر »فتيحي«

189 مليونًا أرباح »إعمار«
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للن�ساء وم�ستقاته  اإن�ساء م�سروع م�سرتك جديد  اأرا�سكو وكارجل عن نيتهما  اأعلنت �سركتا 

من املَُحليات يف اململكة العربية ال�سعودية، ي�ستهدف بالدرجة الأوىل تلبية احتياجات اأ�سواق دول 

جمل�س التعاون اخلليجي )اململكة العربية ال�سعودية والإمارات والكويت وعمان وقطر والبحرين( 

بالإ�سافة اإىل اليمن والعراق والأردن، من املنتجات ذات ال�سلة بالن�ساء وم�ستقاته.

الن�ساء  قطاع  من�ساآت  على  �ست�ستحوذ  اجلــديــدة  ال�سركة  فــاإن  الطرفني،  لتفاق  ووفــًقــا 

الن�ساء  مادتي  اإنتاج  جمال  يف  يعمل  والذي  اخلرج  مدينة  يف  اأرا�سكو  ل�سركة  التابع  واجللوكوز 

ل�سركة  التحتية  البنية  وعلى  املجالت  تلك  للقطاع يف  القائم  النجاح  على  والبناء  واجللوكوز، 

واإبــرام  اأرا�سكو  �سركة  عن  القطاع  ف�سل  عملية  من  النتهاء  ومبجرد  اململكة.  يف  اأرا�سكو 

التفاق، �سوف ت�ستحوذ اأرا�سكو على ح�سة 80% من ال�سركة اجلديدة والتي �ستعمل ب�سكل 

م�ستقل وباإدارة �سركة اأرا�سكو، مقابل 20% ل�سركة كارجل، فيما يعتمد تنفيذ التفاق بني 

اجلانبني على موافقة اجلهات الر�سمية.

وكارجل �سركة عاملية لإنتاج وت�سويق الأغذية واملنتجات واخلدمات الزراعية واملالية وال�سناعية. وقد تاأ�س�ست ال�سركة يف عام 1865م وهي �سركة 

خا�سة يعمل بها 142.000 موظف يف 65 دولة. وت�ساعد كارجل العمالء على النجاح من خالل الت�سافر والبتكار، وتلتزم بتبادل معارفها وخرباتها 

العاملية للم�ساعدة يف مواجهة التحديات القت�سادية والبيئية والجتماعية يف كل مكان توجد به م�سروعاتها.

أراسكو وكارجل تقيمان مشروعًا إلنتاج النشاء 
ومشتقاته في المملكة

تداول-خا�ش

قال املهند�س عبدالعزيز بن �سالح العبودي ع�سو 

ال�سعودية  الغرف  مبجل�س  ال�سناعية  الوطنية  اللجنة 

والرئي�س التنفيذي ل�سركة حممد عبدالعزيز الراجحي 

واأولده القاب�سة، اإن القطاع ال�سناعي ال�سعودي يتطلع 

اإىل حتقيق املزيد من النمو وتعزيز قدراته التناف�سية 

خالل العام احلايل 2013 �سمن بيئة اقت�سادية تبدو 

اأكر من مواتية، م�سًرا اإىل اأن املوازنة اجلديدة حتمل 

لهم  وحمفزة  للم�ستثمرين  م�سجعة  عديدة  موؤ�سرات 

ل�سخ املزيد من ال�ستثمارات. 

احلكومية  املــ�ــســروعــات  يف  التو�سع  اأن  ــح  واأو�ــس

يعني  التو�سعية  املوازنة  واجلديدة �سمن هذه  القائمة 

ال�سيولة ما يعني ارتفاًعا غر م�سبوق  �سخ املزيد من 

الطلب  �سيعزز  بدوره  وهذا  املحلية  ال�سرائية  القوة  يف 

املحلي على املنتجات واخلدمات ب�سكل عام واملنتجات 

ال�سناعية على وجه اخل�سو�س. 

لالقت�ساد  ال�ــســتــثــنــائــي  الــو�ــســع  )هـــذا  وقــــال: 

ا ملختلف قطاعات  ال�سعودي يعطي ميزة ا�ستثنائية اأي�سً

القت�ساد ومن بينها القطاع ال�سناعي ويعزز القدرة 

بل على  واإقليمًيا،  الوطنية حملًيا  لل�سناعة  التناف�سية 

نطاق ال�سرق الأو�سط(.

ــايل  ــم ــاجت املــحــلــي الإج ــن ــعــبــودي بــــاأن ال ونــــوه ال

تريليونات   3 �سقف  بلوغ  من  كثًرا  اقــرتب  ال�سعودي 

ريال العام املا�سي 2012، حيث بلغ نحو 2747.4 مليار 

دولر(  مليار   800 يقارب  اجلارية)ما  بالأ�سعار  ريال 

بزيادة ن�سبتها )8.6( باملئة عن املتحقق بالعام املايل 

املا�سي. وقال اإن هذا امل�ستوى ي�سع اململكة يف م�ساف 

القت�سادات القوية ذات القدرة على مواجهة الأزمات 

هذه  اعتبار  )ميكن  وقــال:  ال�سدمات،  وامت�سا�س 

القوة جدار حماية يقي اقت�سادنا الوطني ويحميه وقت 

الأزمات(.

اأما بالأ�سعار الثابتة بعد ا�ستبعاد الت�سخم فيتوقع 

 )6.8( ن�سبته  تبلغ  منًوا  الوطني  القت�ساد  يحقق  اأن 

باملئة ويعترب هذا من اأف�سل معدلت النمو العاملية يف 

الوقت احلايل. 

بن  حممد  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  واخــتــتــم 

ت�سريحه  القاب�سة  واأولده  الــراجــحــي  عبدالعزيز 

بـــاأداء  ت�سيد  الــتــي  الــدولــيــة  التقارير  اإىل  بــالإ�ــســارة 

الذي  النقد  �سواء من قبل �سندوق  الوطني  القت�ساد 

املرتفعة  النفطية  اإيراداتها  اململكة   با�ستخدام  نــوه 

اأو من قبل وكالة �ستاندرد  التنموية،  اأهدافها  لتحقيق 

اآند بورز للت�سنيف الئتماين التي اأ�سارت اإىل حمافظة 

املرتفع  ال�سيادي  الئتماين  ت�سنيفها  على  اململكة 

)AA-( مع نظرة م�ستقبلية م�ستقرة. وقال اإن كل هذا 

توجهاته  حتقيق  يف  ال�سناعي  القطاع  تطلعات  يعزز 

الطموحة خالل العام احلايل 2013.

املهند�ش عبدالعزيز  العبودي:

القطاع الصناعي يمكنه تحقيق قفزة استثنائية

اقتصاديات
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وقــــع وزيـــــر الـــبـــرتول 

املهند�س  املعدنية  والــروة 

العا�سمة  يف  النعيمي،  علي 

ــان مـــوؤخـــًرا، مع  الأردنـــيـــة عــّم

املعدنية  والــروة  الطاقة  وزيــر 

الأردنية  باململكة  النقل  ووزيــر 

الــهــا�ــســمــيــة املــهــنــد�ــس عــالء 

ــة، مـــذكـــرة تــفــاهــم  ــن ــطــاي ــب ال

ــتــعــاون الــفــنــي يف جمـــالت  ــل ل

ــعــديــن بني  ــت اجلــيــولــوجــيــا وال

البلدين.

الوزيرين؛  بني  ثنائية  اجتماعات  عقد  التوقيع  مرا�سم  و�ساحب 

كما  والتعدين.  الطاقة  جمــالت  يف  البلدين  بني  التعاون  اأوجــه  لبحث 

التقى املهند�س النعيمي رئي�س الوزراء الأردين الدكتور عبداهلل الن�سور، 

البلدين يف جمال  الثنائية بني  العالقات  اللقاء مناق�سة  اإذ جرى خالل 

البرتول والتعدين.

واأكد النعيمي يف ت�سريح لل�سحفيني، متانة العالقات والتعاون بني 

البلدين يف املجالت كافة مبا فيها ق�سايا الطاقة و�سوؤون التعدين، وقال 

اإن مذكرة التفاهم للتعاون الفني بني الوزارتني يف جمالت اجليولوجيا 

والتعدين ُعملت من خالل اأطر متعددة، مثل جمال القوانني والت�سريعات 

لت�سهيل  البلدين  يف  املعدنية  الــروات  با�ستغالل  اخلا�سة  وال�سيا�سات 

معلومات  مراكز  بني  التعاون  وكذلك  ــروات،  ال يف  ال�ستثمار  وت�سجيع 

اخلامات املعدنية والالمعدنية يف كال البلدين، اإ�سافة اإىل اإعداد برامج 

جمال  يف  اخلربات  وتبادل  التقنية  ونقل  للتدريب  م�سرتكة  عمل  وور�س 

الأعمال اجليولوجية واجليوكيميائية واجليوفيزيائية والتقنيات احلديثة 

والالمعدنية  املعدنية  اخلــامــات  عن  والتنقيب  البحث  يف  امل�ستخدمة 

وتقييمها وا�ستغاللها.

واأ�ساف اأن من بني اأطر التعاون التي ُاتفق عليها بني البلدين، التعاون 

يف جمال ا�ستغالل الروات املعدنية عن طريق تطوير م�سادر املعلومات 

التعدين،  قطاع  يف  واخلـــرباء  اخلــربات  وتــبــادل  واملناجم  املــعــادن  عن 

ا�ستغالل  ح�سن  على  التعدين  ومهند�سي  اجليولوجيني  تدريب  وكذلك 

املعادن، واحلد من الأ�سرار البيئية الناجتة عن الأن�سطة التعدينية.

واأ�سار اإىل اأهمية التعاون بني هيئة امل�ساحة اجليولوجية ال�سعودية، 

وتبادل  الزلزايل،  الر�سد  جمال  يف  الأردنية  الطبيعية  امل�سادر  و�سلطة 

الت�سجيالت ال�سهرية للزلزل، والتي ت�سدر عن مر�سدي الزلزل الأردين 

وال�سعودي، وبخا�سة تلك التي تغطي منطقة اأخدود البحر امليت وخليج 

ال�سعودية،  اجليولوجية  امل�ساحة  هيئة  بني  التعاون  اإىل  اإ�سافة  العقبة. 

و�سلطة امل�سادر الطبيعية الأردنية يف م�سروع م�ساهاة ال�سخور الر�سوبية 

املوجودة يف املنطقة الواقعة على جانبي خط احلدود بني البلدين.

تطوير  يف  �ست�ساهم  املوقعة  التفاهم  مذكرة  اأن  البرتول  وزير  واأكد 

حيث  من  اأو  ال�ستثمارات  حيث  من  �سواء  البلدين  يف  التعدين  قطاع 

الق�سايا الفنية، كون هناك عدد من املناطق الواعدة بالروات املعدنية 

يف كال البلدين، مما �سينعك�س اإيجاًبا على النمو القت�سادي للبلدين.

تعاون سعودي أردني لتشجيع 
االستثمار في المعادن 

ك�سفت نتائج ن�سرة م�سح القوى العاملة لعام 2012 الدورة الأوىل 

قوة  اأن جملة  واملعلومات،  العامة  الإح�ساءات  ال�سادرة عن م�سلحة 

العمل يف اململكة للفئة العمرية )15 �سنة فاأكر( بلغت 10.75 ماليني 

فرد، اأي ما ن�سبته 53.4% من اإجمايل عدد ال�سكان )15 �سنة فاأكر(، 

منهم 9.11 ماليني فرد من الذكور.

اأن قوة العمل ال�سعودية بلغت  واأو�سحت النتائج خالل تلك املدة 

ما  ميثلون  الذكور،  من  فرد  ماليني   3.9 منهم  فــرد،  ماليني   4.84

ن�سبته 80.6 %، وبلغ اإجمايل عدد امل�ستغلني ال�سعوديني 4.25 ماليني 

بلغ  ال�سعودية، يف حني  87.8% من قوة العمل  فرد، ميثلون ما ن�سبته 

عدد املتعطلني ال�سعوديني 5.88 ماليني فرد، ميثلون ما ن�سبته%12.2 

من قوة العمل ال�سعودية منهم 269.68 األف فرد من الذكور.

وبينت الن�سرة اأن امل�سح مت تنفيذه ا�ستنادا على عينة من الأ�سر، 

لل�سكان  العام  التعداد  اإطار  واقع  من  علمية  اأ�س�س  وفق  اختبارها  مت 

وامل�ساكن لعام 2010، و�سملت عينة امل�سح نحو 29 األف اأ�سرة موزعة 

على جميع املناطق الإدارية يف اململكة.

ال�سعودية  العمل  قــوة  ثلثي  يقارب  ما  اأن  امل�سح  نتائج  واأ�ــســارت 

اأي ما ن�سبته  اأعمارهم بني 20 - 39 �سنة،  ترتكز بني الأفــراد الذين 

ولالإناث   %62.9 العمر  فئة  لنف�س  الن�سبة  �سجلت  وللذكور   ،%66.4

قوة  داخل  ال�سعوديني  ال�سكان  بني  التعلم  ن�سبة  اأن  اإىل  م�سرًة   ،%81

وبني   %97.3 الذكور  بني  التعلم  ن�سبة  و�سجلت   ،%97.6 بلغت  العمل 

الإناث %99.1.

البكالوريو�س  �سهادة  على  احلا�سلني  الأفــراد  اأن  النتائج  وبينت 

31.2%، يليهم  اإذ بلغت  اأعلى ن�سبة من قوة العمل ال�سعودية،  ميثلون 

احلا�سلون على �سهادة الثانوية اأو ما يعادلها بن�سبة 31%، ومثل الذكور 

قوة  بني  ن�سبة  اأعلى  يعادلها  ما  اأو  الثانوية  ال�سهادة  على  احلا�سلون 

العمل ال�سعودية الذكور، اإذ بلغت 35.5%، بينما تركزت هذه الن�سبة 

بني الإناث احلا�سالت على �سهادة البكالوريو�س، اإذ بلغت %66.9.

النتائج  اأظــهــرت  فقد  ال�سعوديني،  غر  بال�سكان  يتعلق  وفيما 

غر  ال�سكان  عــدد  اإجــمــايل  من   %79.8 بلغت  العمل  قــوة  ن�سبة  اأن 

ال�سعوديني )15 �سنة فاأكر(، و�سكل امل�ستغلون ما ن�سبته 99.5% من 

النوعي  للتوزيع  بالنظر  اأنه  مبينًة  ال�سعودية،  العمل غر  قوة  اإجمايل 

بلغت  العمل  قوة  الذكور يف  ن�سبة  اأن  ال�سعوديني جند  لل�سكان غر 

88.1% والإناث 11.9%، م�سرة اإىل اأن ن�سبة التعلم بني ال�سكان 

غر ال�سعوديني داخل قوة العمل بلغت ن�سبتها 95.1% )ن�سبة 

التعلم بني الذكور 95%، وبني الإناث %95.8(.

قوة العمل السعودية 
4.84 ماليين فرد

اقتصاديات
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قالت �سركة �سام�سوجن لالإلكرتونيات اإن اأرباحها الت�سغيلية يف الف�سل الرابع 

ت�ساعفت تقريبًا، مقارنة بنف�س الفرتة من العام ال�سابق مدعومة مببيعات قوية 

لهواتفها الذكية »جالك�سي اإ�س 3« و»جالك�سي نوت 2«. وقالت ال�سركة يف بيان 

نقلته وكالة اأنباء »يونهاب« الكورية اجلنوبية اإن �سايف اأرباحها بلغ 7.04 تريليون 

وون )6.59 مليار دولر( يف الفرتة من ت�سرين الأول )اأكتوبر( اإىل كانون الأول 

)دي�سمرب(، بنمو بلغت ن�سبته 75.6 مقارنة بنف�س الفرتة من العام ال�سابق.

على  تقدمت  اإلكرتونيك�س  �سام�سوجن  �سركة  اأن  اإخبارية  تقارير  وذكــرت 

الأخر من  الربع  الذكية خالل  الهواتف  »اأبل« يف مبيعات  الأمريكية  مناف�ستها 

العام املا�سي، حيث بداأت الأخرة بيع اأجهزة اآي فون 5 على نطاق وا�سع. وباعت 

63 مليون هاتف ذكي يف ال�سوق العاملية خالل الربع الأخر من العام  ال�سركة 

»اأبل«التي  اأكرب من مبيعات الهواتف الذكية ل�سركة  املا�سي، ليكون هذا الرقم 

يف  »اأبل«  مناف�ستها  �سام�سوجن  مبيعات  ح�سة  وفاقت  جهاز.  مليون   47.8 تبلغ 

ال�سوق العاملية لتبلغ 29 يف املائة مقابل 22 يف املائة. وو�سلت مبيعات الهواتف 

بنحو  »اأبــل«  على  متفوقة  جهاز  مليون   213 اإىل  »�سام�سوجن«  لـ  ال�سنوية  الذكية 

135.8 مليون جهاز يف العام املا�سي.

وات�سعت الفجوة للمبيعات ال�سنوية بني ال�سركتني من 4.4 ماليني جهاز يف 

عام 2011م اإىل اأكر من 70 مليوًنا يف عام 2012م.

»سامسونج« تتفوق على »أبل« في مبيعات الهواتف الذكية

سعوديات في قائمة 
»رائدات األعمال«

»السعودية« تطلق 
»معلومات ما قبل الرحلة«

اإطــــــــــــــار  يف 

العملية  اخلــطــوات 

لــتــحــ�ــســني اخلــدمــة 

على منت الطائرات، 

د�ـــســـنـــت اخلـــطـــوط 

ــة  ــي ــرب ــع اجلــــويــــة ال

م�سروع  الــ�ــســعــوديــة 

مهام  بـــاإدارة  يتعلق  الــذي   »)PFI( الرحلة   قبل  ما  »معلومات 

املنا�سبة  بهذه  اأقيم  حفل  يف  وذلــك  اجلــويــة،  اخلدمة  م�سيفي 

بجدة،  الدويل  عبدالعزيز  امللك  مبطار  اجلوية  العمليات  مببنى 

بح�سور مدير عام اخلطوط ال�سعودية املهند�س خالد بن عبداهلل 

امللحم، ونائب املدير العام عبدالعزيز بن رحيم احلازمي وعدد 

من القيادات التنفيذية باملوؤ�س�سة.

العامة  للعالقات  التنفيذي  الــعــام  املــديــر  م�ساعد  ــح  واأو�ــس

ُيعد  امل�سروع  اأن  الأجهر  م�سبب  بن  عبداهلل  ال�سعودية  باخلطوط 

التي  »ال�سعودية«  لـ  ال�سرتاتيجية  اخلطة  ثمار  من  جديدة  ثمرًة 

التقنية  البنية  نوعية يف  نقلة  اإحداث  الرئي�سية  اأهدافها  من �سمن 

على منت الطائرات وكافة مواقع اخلدمة، من خالل ال�ستفادة من 

اأحدث الأنظمة الآلية التي ت�سهدها �سناعة النقل اجلوي، مبا ُي�سهم 

يف تقدمي اأف�سل اخلدمات للم�سافرين الكرام، ومبا ي�سمن موا�سلة 

املناف�سة بني كربيات �سركات الطران العاملية.

دخلت ثالث فتيات �سعوديات يف قائمة اأف�سل رائدات الأعمال 

نيك�ست  جملة  اأ�سدرتها  التي   ،2012 للعام  النا�سئة  الأ�ــســواق  يف 

وومن بيزن�س موؤخًرا. حيث ت�سدرت ا�ستيفاين مارتي من جمهورية 

الدومينيكان القائمة باملركز الأول، تلتها لني دو لوجنا من الهند، 

وجاءت اإينا اليكزيفا من رو�سيا يف املركز الثالث، فيما حلت منار 

املنيف من ال�سعودية يف املركز الرابع، تلتها رمي اأ�سعد من ال�سعودية 

يف املركز الـ5، وليوبو في�سونوفا من رو�سيا يف املركز الـ6، وجاءت 

يف املركز الـ 7 اليك�سا ديل�سول من املك�سيك، ثم فومني يوكتور من 

الـ9،  املركز  كينيا يف  من  ريوجن  فنجري  الـــ8،  املركز  نيجريا يف 

عقبتها اأنا لن�سيغ من املك�سيك يف املرتبة الـ10، فيما احتلت �سمر 

ال�سالب من ال�سعودية املركز 11، وت�سمنت باقي القائمة فتيات من 

عدة دول �سملت رو�سيا، الهند، كينيا، كرواتيا، الأردن، املك�سيك.

اقتصاديات
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حلول إنقاذ عاجلة للمشاكل االقتصادية

كونها  خا�سة  اأهمية  الأخــرة  القمة  اكت�سبت 

ظل  يف  العربية  للدول  القت�سادي  الو�سع  تعالج 

الأحداث ال�سعبة التي مير بها العامل حالًيا، والتي 

ك�سفت عن حاجة ال�سعوب يف تلك الدول اإىل حلول 

اإنقاذ عاجلة لتح�سني املعي�سة، والق�ساء على الفقر 

والبطالة.

وقد �سبق اإقامة القمة العربية التنموية والتكامل 

اخلا�س  القطاع  منتدى  تنظيم  العربي  القت�سادي 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  برعاية  التح�سري  العربي 

وخالله  اخلــارجــيــة،  ــر  وزي الفي�سل  �سعود  الأمـــر 

ل  اإنــه  الع�ساف  اإبراهيم  الدكتور  املالية  وزيــر  قال 

يرى منًوا ملمو�ًسا يف حجم التجارة البينية العربية 

با�ستثناء دول اخلليج، لفًتا اإىل اأن اململكة والكويت 

هما اأكرب دولتني داعمتني ل�سندوق دعم املوؤ�س�سات 

مليون   500 بنحو  يقدر  مببلغ  واملتو�سطة  ال�سغرة 

دولر لكل دولة، اأما الدول العربية الأخرى ف�ساهمت 

بحوايل اأقل من 400 مليون دولر جميًعا.

اإمكانيات  متلك  التي  الــدول  املالية  زير  ودعــا 

ال�سيا�سات  وتتبنى  الــعــقــبــات  تــزيــل  اأن  زراعــيــة 

راأ�س  »هناك  وزاد:  العربي،  لال�ستثمار  واحلوافز 

الزراعي،  بالقطاع  بال�ستثمار  يرغب  عربي  مــال 

الــدول،  بع�س  يف  بعقبات  يجابه  الأ�سف  مع  ولكن 

م�سًرا اإىل اأن هدف القمة العربية القت�سادية هو 

اإزالة العقبات اأمام التبادل التجاري وحركة التجارة 

وال�ستثمار بني الدول العربية«.

اأهداف.. وتطلعات

و�سعت القمة العربية التنموية لتقدمي اإ�سافات 

يف  العربي  والجتماعي  القت�سادي  للتعاون  اأخرى 

اإىل  و�سوًل  تكاملية  عربية  مل�سروعات  اأو�سع  جمال 

اإنتاج تكتل اقت�سادي يدعم اقت�ساد الدول العربية 

ويعزز  العربية  ال�سيا�سية  املنظومة  مكانة  ويقوي 

دورها على امل�ستوى الدويل.

ــقــمــة الـــعـــديـــد مـــن الــتــحــديــات  ــت ال ــس ــ� ــاق ون

القت�سادية التي تواجه الدول العربية ومن �سمنها 

وتوا�سع  البينية  العربية  الــتــجــارة  حجم  توا�سع 

الأموال  روؤو�ــس  وهجرة  املحلية  ال�ستثمارات  حجم 

اكتمال  وعـــدم  اخلـــارج  اإىل  الوطنية  والــكــفــاءات 

اإىل عدم مواكبة خمرجات  اإ�سافة  التحتية،  البنية 

ومتطلبات  التنمية  لحتياجات  التعليمية  العملية 

املناف�سة العاملية التي تتطلب العمل اجلاد لي�س فقط 

القمة العربية التنموية 

اعتماد اتفاقية االستثمار »املعدلة«، واستراتيجية الطاقة املتجددة، وتنظيم منتدى للشباب العربي باململكة خالل 
ستة أشهر، هو خالصة ما توصلت إليه القمة العربية التنموية الرابعة، التي اختتمت أعمالها مؤخًرا بالرياض، بعدما 
احتفت مببادرة خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، حفظه اهلل، الداعية لزيادة رؤوس أموال املؤسسات 
املالية العربية املشتركة وبنسبة ال تقل عن 50%، لإلعالء من شأن املساهمة الفاعلة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية 

يف الدول العربية.

ناقشت القمة التحديات االقتصادية 
التي تواجه الدول العربية وأهمها 

التجارة البينية
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ملواجهتها بل لتجاوزها واإيجاد احللول اجلذرية لها.

التنموية  العربية  القمة  اأعــمــال  يف  و�ــســارك 

يف  الثالثة  دورتــهــا  يف  والجتماعية  القت�سادية 

الريا�س امللوك والزعماء العرب واأمني عام اجلامعة 

العربية والأمني العام لالأمم املتحدة واأكر من 500 

منظمة و�سخ�سية دولية.

خاللهما  ناق�ست  يومني  ملدة  القمة  وا�ستمرت 

والجتماعية،  القت�سادية  املوا�سيع  مــن  عـــدًدا 

وزيــادة  احلديد،  لل�سكك  الــربي  الربط  بينها:  من 

الحتاد  وم�سروع  البينية،  والتجارة  ال�ستثمارات 

اإىل  اإ�ــســافــة   ،2015 يف  تفعيله  املــقــرر  اجلــمــركــي 

اتفاق ال�ستثمار للدول العربية املعدل، الذي يعطي 

حافًزا اأكرب ويزيل بع�س العوائق يف التفاق ال�سابق، 

ليحقق ال�ستثمار الأكرب بني الدول العربية، ومتابعة 

والتفاق اجلمركي  التجارة احلرة  موا�سيع منطقة 

البنى  جمـــالت  يف  امل�سرتكة  العربية  واملــ�ــســاريــع 

التحتية والطران والكهرباء وغرها.

زيادة حجم التبادل التجاري

و�سهد اليوم الأول للقمة دعوة اململكة اإىل زيادة 

وبن�سبة  العربية  املالية  املوؤ�س�سات  اأمـــوال  روؤو�ـــس 

احلالية،  قيمتها  من  املئة  يف  خم�سني  عن  تقل  ل 

ح�سبما يراه حمافظو تلك املوؤ�س�سات، وذلك لتتمكن 

امل�سروعات  متويل  على  املتزايد  الطلب  مواكبة  من 

التنموية العربية ودعم الدول العربية وبخا�سة الأقل 

منًوا منها.

العربية  ال�سركات  اأمــوال  روؤو�ــس  زيادة  وكذلك 

ا عن خم�سني  امل�سرتكة القائمة، وبن�سبة ل تقل اأي�سً

يف املئة من قيمتها احلالية، ح�سبما تقرتحه جمال�س 

اأعمالها  تو�سيع  اأجــل  من  ال�سركات،  تلك  اإدارات 

من  العربية  الأمــوال  روؤو�ــس  مع  م�ساركتها  وتعزيز 

القطاع اخلا�س.

بدفع  للمبادرة  ا�ستعدادها  اململكة عن  واأعلنت 

ح�ستها يف الزيادة التي يتم التفاق عليها.

امللك  ال�سريفني  احلــرمــني  خــادم  عــن  ونيابة 

اهلل  حفظه   - �سعود  اآل  عبدالعزيز  بــن  عــبــداهلل 

بن  �سلمان  الأمـــر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  راأ�ـــس   -

عبدالعزيز اآل �سعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س 

الوزراء وزير الدفاع، اأعمال القمة العربية التنموية 

اأثــنــاء  وقـــال  الثالثة  والجــتــمــاعــيــة  والقــتــ�ــســاديــة 

الفتتاح اإن دور القطاع اخلا�س يف القت�ساد العاملي 

اآخذ يف التزايد، واإن القطاع اخلا�س العربي مدعو 

لأخذ زمام املبادرة يف قيادة قاطرة النمو يف العامل 

التجاري  التبادل  حجم  زيــادة  خــالل  من  العربي، 

احلكومات  وعــلــى  البيني،  العربي  وال�ستثماري 

التي  العقبات  لتذليل  اجلهود  كافة  بــذل  العربية 

تعرت�س م�سار القطاع اخلا�س العربي، وتهيئة املناخ 

العربية  ال�ستثمارات  ان�سياب  لت�سجيع  املنا�سب 

البينية.

اإىل  اململكة  دعـــت  الــهــدف،  هـــذا  اأجـــل  ومـــن 

الأمــوال  روؤو�ــس  ل�ستثمار  املوحدة  التفاقية  اإقــرار 

جــدول  على  املــدرجــة  املــعــدلــة  ب�سيغتها  العربية 

ت�سكل عامل جذب لال�ستثمارات  القمة، كي  اأعمال 

ودعت  و�سمانات،  ت�سهيالت  توفره من  العربية مبا 

رجال الأعمال وامل�ستثمرين العرب اإىل اغتنام هذه 

الفر�سة والعمل على ال�ستفادة مما توفره لهم هذه 

والدقيقة  احلالية  املرحلة  مزايا،كون  من  التفاقية 

للتغلب  التكاتف  تتطلب  العربية  الأمة  بها  متر  التي 

على التحديات.

ا�ستكمال  �ــســرورة  اإىل  اململكة  دعــت  كــذلــك 

الكربى  العربية  احلــرة  التجارة  منطقة  متطلبات 

باقي  اإمتام  على  والعمل  اجلــاري،  العام  نهاية  قبل 

الإطــار  وفــق  العربي  اجلمركي  الحتـــاد  متطلبات 

الزمني الذي مت التفاق عليه �سابًقا و�سوًل للتطبيق 

الكامل له يف عام 2015م.
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كما رحبت اململكة مببادرة امل�ساعدة من اأجل 

املوؤ�س�سة  اأطلقتها  التي  العربية  للدول  التجارة 

�سبيل دعم  التجارة يف  لتمويل  الإ�سالمية  الدولية 

العربي  التجاري  التبادل  حجم  لزيادة  امل�ساعي 

البيني، واأعلنت عن ا�ستعدادها لدعم هذه املبادرة 

وامل�ساهمة يف موازنتها ومبا مُيكنها من النطالق 

وو�سعها مو�سع التنفيذ باأ�سرع وقت ممكن.

التحديات امل�شرتكة

القمة  اأثناء  دارت  التي  املناق�سات  واأو�سحت 

مقارنة  العربية  البينية  التجارة  معدل  انخفا�س 

ما  الأجنبية،  الــدول  مع  العربية  التجارة  بحجم 

ال�سوق  اإن�ساء  اأجــل  من  العمل  اأهمية  اإىل  ي�سر 

الدول  اإقامتها  على  تعمل  التي  امل�سرتكة  العربية 

العربية وت�سبو اإليها �سعوبها.

وعددت القمة التحديات امل�سرتكة التي تواجه 

الآثار  مع  التعامل  كيفية  بينها  ومن  العربية  الأمة 

الأقل  لل�سادرات  القوية  واملناف�سة  للعوملة  ال�سلبية 

تكلفة والرتاجع عن العتماد على البحث والتطوير 

العلمي.

ــا  اأهــمــيــة جتــاوز  ومــن بــني الــتــحــديــات اأيــ�ــسً

التنمية  يف  ودورهــا  املجتمع  يف  ــراأة  امل اإ�سكاليات 

فيما  خا�سة  والتطوير،  الإ�ــســالح  عملية  واإدارة 

يتعلق مبجال تبني ال�سيا�سات القت�سادية وتوفر 

وتلبية  التنمية  لــدعــم  ــة  ــالزم ال املــائــيــة  املــــوارد 

الحتياجات املتزايدة لل�سكان بخا�سة يف احلاجة 

لإنتاج الغذاء ل�سد الفجوة، ما يتوجب على الدول 

العربية ال�ستغالل الأمثل للمياه اجلوفية والأمطار 

والــري  الــزراعــة  يف  البحر  مياه  وحتلية  وال�سدود 

طريق  يف  تواجهنا  التي  التحديات  مع  والتعاون 

التنمية امل�ستدامة.

كما بينت مناق�سات القمة اأن املنطقة العربية 

يف حاجة اإىل مزيد من املبادرات التي ت�سهم ب�سكل 

القت�سادية  الأو�ــســاع  حت�سني  يف  ومبا�سر  فاعل 

ــك وا�ــســًحــا يف مــبــادرة  والجــتــمــاعــيــة، وظــهــر ذل

وال�سغرة،  املتو�سطة  امل�سروعات  حــول  الكويت 

مل�سروع  باحت�سانها  البحرين  مــبــادرة  وكــذلــك 

البور�سة العربية امل�سرتكة.

االحتاد اجلمركي العربي

العام  ــني  الأم اأو�ــســح  القمة  ــام  اأم كلمته  ويف 

جلامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي اأنه منذ 

اإطالق منطقة التجارة احلرة العربية الكربى عام 

املجل�س  مع  للجامعة  العامة  الأمانة  تعمل   ،1996

القت�سادي والجتماعي على متابعة وو�سع الأطر 

املنطقة  متطلبات  ل�ستكمال  الــالزمــة  والآلــيــات 

اأنه بالرغم  التوقيتات املحددة لذلك، موؤكًدا  وفق 

بع�س  تزال هناك  ل  اأنه  اإل  املبذولة،  من اجلهود 

الأع�ساء  العربية  الدول  على  يتعني  التي  املعوقات 

قواعد  من  النتهاء  عدم  اأهمها  ومن  معاجلتها، 

لالنتقال  املالئمة  البنية  وتهيئة  العربية،  املن�ساأ 

حالًيا  يجرى  العربي،الذي  اجلمركي  الحتاد  اإىل 

متابعة تنفيذ جميع الإجراءات ل�ستكمال متطلباته 

متهيًدا لإطالقه بعد عامني.

املتجددة  الطاقة  مو�سوع  العربي  اعترب  كما 

القمة  على  املعرو�سة  املهمة  املــ�ــســروعــات  اأحـــد 

ــتــي تر�سم  مــن خـــالل وثــيــقــة ال�ــســرتاتــيــجــيــة ال

الطاقة  جمال  يف  العربي  للوطن  م�ستقبلية  روؤيــة 

املتجددة اإىل اآفاق عام 2030م باعتماد �سيا�سات 

لتطوير  املــنــاخ  تهيئة  يف  ت�سهم  واإقليمية  وطنية 

والدويل  الإقليمي  التعاون  اآليات  وتعزيز  التقنيات 

تطور  يف  امل�ساركة  على  اخلا�س  القطاع  وت�سجيع 

ا�ستخدامات الطاقة املتجددة، لفًتا اإىل اأن هناك 

تنفيذ  ملدى  تقييم  اإجراء  بعد  �سيبداأ  عاملًيا  حواًرا 

الأولويات  و�سع  بهدف  لالألفية  التنموية  الأهداف 

العاملية لتحقيق التنمية امل�ستدامة بعد عام 2015.

كما اأملح العربي اإىل اأن حت�سني �سحة املواطن 

الق�سايا  من  ُيعد  لالأمرا�س  والت�سدي  العربي 

خطة  اأهمية  مــربًزا  العربي،  العامل  يف  احليوية 

»املوؤمتر  يف  الريا�س  يف  اعتمادها  مت  التي  العمل 

غر  والأمرا�س  ال�سحية  احلياة  لأمنــاط  الــدويل 

يف  الأو�ــســط«  وال�سرق  العربي  العامل  يف  ال�سارية 

املوؤمتر  هــذا  نتائج  اأن  مو�سًحا   ،2012 �سبتمرب 

مرفوع للنظر يف توجيه كافة الأجهزة ذات العالقة 

تعزيز  يف  ي�سهم  ومبا  املهمة  اخلطة  هذه  بتنفيذ 

ال�سحة كمحور  للتنمية.

اخلا�س  للقطاع  الــفــاعــل  الـــدور  ر�ــســد  كما 

العربي، مبيًنا اأن الأمانة العامة للجامعة بالتعاون 

وال�سناعة  الــتــجــارة  لــغــرف  الــعــام  الحتــــاد  مــع 

والزراعة للبالد العربية، وجمل�س الغرف ال�سعودية 

العربي  اخلا�س  القطاع  منتدى  مــوؤخــًرا،  نظمت 

األف  حــوايل  فيه  و�ــســارك  بالريا�س،  عقد  الــذي 

من رجال الأعمال، وطرح م�سروعات يف جمالت 

وقواعد  التــ�ــســالت  وتنمية  الــزراعــيــة،  التنمية 

مبادرة الملك عبداهلل توفر ما 
يزيد على 10 مليارات دوالر 

للمؤسسات المالية العربية
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املعريف  والقت�ساد  والتعليم،  والثقافة  املعلومات، 

البطالة،  ومكافحة  والإبـــــداع،  البــتــكــار  وتنمية 

وت�سهيل التجارة.

االأموال  روؤو�ش  لزيادة  امللك عبداهلل  مبادرة 

العربية 

وعلى هام�س القمة قال �ساحب ال�سمو امللكي 

مبادرة  اإن  اخلارجية  وزير  الفي�سل  �سعود  الأمر 

امللك عبداهلل التي مت طرحها لزيادة روؤو�س اأموال 

ما  توفر  �ساأنها  من  امل�سرتكة  املالية  املوؤ�س�سات 

يزيد عن ع�سرة مليارات دولر اإ�سافية للموؤ�س�سات 

لتعزيز دورها  امل�سرتكة  العربية  وال�سركات  املالية 

احليوي.

وجاءت املبادرة تعزيًزا لدور ال�سناديق املالية 

العربية وال�سركات امل�سرتكة يف التنمية واإ�سهامها 

الدول  بع�س  بها  متر  التي  التحديات  مواجهة  يف 

العربية، وذلك لتمكينها من القيام بدور اأكرب يف 

ال�سرتاتيجي  البعد  ذات  احليوية  امل�ساريع  متويل 

كم�ساريع  العربي  التكامل  يحقق  ومبــا  العربي، 

لتحقيق  ــزراعــة  ال وم�ساريع  الكهربائي  الــربــط 

العربي  والغذائي  املائي  والأمــن  الذاتي  الكتفاء 

وغرها من امل�ساريع التنموية.

تنموية  موؤ�س�سات  العربية  ال�سناديق  وتعد 

غر ربحية، وت�سم يف ع�سويتها كاًل من �سندوق 

ــعــربــي، والــ�ــســنــدوق الــعــربــي لــالإمنــاء  الــنــقــد ال

العربي  واملــ�ــســرف  والجــتــمــاعــي،  القــتــ�ــســادي 

العربية  والهيئة  اإفريقيا،  يف  القت�سادية  للتنمية 

العربية  واملوؤ�س�سة  الزراعي  والإمنــاء  لال�ستثمار 

ل�سمان ال�ستثمار وائتمان ال�سادرات.

ال�سناديق  اأمـــــوال  روؤو�ـــــس  اإجـــمـــايل  ويــبــلــغ 

التنموية العربية 13.21 مليار دولر يف نهاية عام 

العربية  ال�سركات  اأمــوال  روؤو�ــس  اأن  كما   ،2011

امل�سرتكة تتجاوز 5 مليارات دولر، ويتوقع األ تقل 

الزيادة يف روؤو�س اأموال ال�سناديق وال�سركات عن 

مبلغ 10 مليارات دولر، و�سي�ساهم ذلك يف تعزيز 

العربي  دور هذه ال�سناديق ودور القطاع اخلا�س 

يف التنمية.

ومن اأبرز ال�سركات امل�سرتكة، ال�سركة العربية 

لال�ستثمار ومقرها اململكة العربية ال�سعودية ويبلغ 

600 مليون دولر، و�سركة ال�ستثمارات  راأ�سمالها 

 750 راأ�سمالها  ويبلغ  اململكة،  ومقرهما  البرتولية 

وال�سركة  للتعدين  العربية  وال�سركة  دولر،  مليون 

الأردن،  ومــقــرهــا  الــدوائــيــة  للمنتجات  العربية 

و�سركة �سكر كنانة يف ال�سودان، وال�سركة العربية 

لال�ستثمار ال�سناعي ومقرها العراق.

وال�سركات  التنموية  ال�سناديق  اأ�سهمت  وقد 

العربية امل�سرتكة بدور مهم يف دعم جهود التنمية 

ويف  العربية،  الدول  يف  والجتماعية  القت�سادية 

توفر فر�س العمل، ويف اإنتاج ال�سلع واخلدمات منذ 

ما يزيد على ثالثة عقود، وذلك من خالل متويل 

امل�سروعات الإمنائية وال�ستثمارية، وامل�ساهمة يف 

التجارة  والنقدي ومتويل  حتقيق ال�ستقرار املايل 

وتوفر ال�سمان لال�ستثمارات وال�سادرات العربية 

اإىل جانب دعم القطاع الزراعي يف الوطن العربي.

تطوير ا�شتخدامات الطاقة

موؤ�سرات  عــدة  للقمة  اخلتامي  البيان  حمل 

ذات دللة اقت�سادية لفتة منها:

لتطوير  العربية  ال�سرتاتيجية  اعتماد   •
ا�ستخدامات الطاقة املتجددة )2010 - 2030م( 

الطاقة،  على  املــتــزايــد  الطلب  مــواجــهــة  بــهــدف 

التنمية  باحتياجات  والــوفــاء  م�سادرها  وتنويع 

عربية  �سوق  اإقامة  اأمام  املجال  وفتح  امل�ستدامة، 

عمل  فر�س  توفر  على  تعمل  املــتــجــددة  للطاقة 

اخلــا�ــس،  الــقــطــاع  مــن  فاعلة  مب�ساركة  جــديــدة 

التنموية  املــ�ــســروعــات  دعــم  على  العمل  وكــذلــك 

الطاقة  ا�ستخدامات  لتطوير  الــهــادفــة  العربية 

البيئة  تهيئة  خالل  من  تقنياتها  بكافة  املتجددة 

لن�سر  الالزمة  والتنظيمية  واملوؤ�س�سية  الت�سريعية 

ا�ستخداماتها.

حول  العربي  املــوؤمتــر  تو�سيات  اعتماد   •
للتحرك  لــالألــفــيــة  الــتــنــمــويــة  الأهــــــداف  تنفيذ 

روؤيــة  لبلورة  2015م  عــام  حتى  املطلوب  العربي 

لأهــداف  العاملية  الروؤية  و�سع  يف  ت�ساهم  عربية 

2015م  عام  بعد  ما  اجلديدة  امل�ستدامة  التنمية 

رفاهية  لتعزيز  الرامية  اجلهود  دعــم  وبخا�سة 

وب�سورة  مت�ساوية  اأمنــاط  عرب  واملجموعة  الفرد 

مزيد  واإيــالء  ال�ساملة  التنمية  وتعزيز  م�ستدامة، 

ال�سباب  ببطالة  اخلا�سة  بالق�سايا  الهتمام  من 

وفئة ذوي احلاجات اخلا�سة.

الــ�ــســيــا�ــســات  ودعـــــم  ــع  ــو�ــس ب ــــراع  ــــس • الإ�
التي  العمل  وخطط  والــربامــج  وال�سرتاتيجيات 

لل�سحة،  الجــتــمــاعــيــة  املـــحـــددات  بــ�ــســاأن  تتخذ 

وتعزيز  ذلك  يف  املجتمعية  القوى  كافة  واإ�سراك 

باعتبارها  املحددات  الدويل ملعاجلة هذه  التعاون 

لالألفية،  التنموية  الأهــداف  لبلوغ  اأ�سا�سًيا  عاماًل 

والطفل  الأم  ب�سحة  اخلا�سة  بالتعهدات  والإيفاء 

وا�ستئ�سال الأمرا�س املعدية والت�سدي لالأمرا�س 

جمال  يف  املبذولة  للجهود  وا�ستمراًرا  ال�سارية. 

مكافحة الأمرا�س والق�ساء عليها.

منطقة التجارة احلرة  متطلبات  • ا�ستكمال 
وبــذل  2013م،  عــام  نهاية  قبل  الــكــربى  العربية 

حتول  التي  ال�سعوبات  على  للتغلب  اجلهود  كافة 

املنظمات  تبذلها  التي  اجلهود  وتثمني  ذلك،  دون 

املتخ�س�سة العربية والحتادات النوعية والهيئات 

الإقليمية والدولية من اأجل تعزيز التجارة البينية 

العربية.

• الإ�سراع بتحديث مبادرة التنمية امل�ستدامة 
يف املنطقة العربية وخمططها التنفيذي على �سوء 

نتائج موؤمتر الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة ريو 

لتفاقية  ع�سر  الثامن  املوؤمتر  وخمرجات   ،20  +

الأمم املتحدة الإطارية للتغر املناخي الذي عقد 

العربية  ال�سرتاتيجية  تنفيذ  ومتابعة  بالدوحة، 

دجمها  يف  والإ�سراع  الكوارث،  خماطر  من  للحد 

يف اخلطط التنموية،اإ�سافة اإىل حث دول املنطقة 

التي لديها حمطات نووية على الإف�ساح عن تقارير 

اتفاقية  اإىل  لالن�سمام  ودعوتها  املتبعة،  ال�سالمة 

الأمان النووي لتجنيب املنطقة الآثار ال�سلبية على 

البيئة جراء ما قد يرتتب من حوادث خطرة.

إقرار االتفاقية الموحدة الستثمار 
رؤوس األموال العربية سيجذب 

االستثمارات العربية

تاريخ القمة االقتصادية
الكويت  يف  والجتماعية  القت�سادية  التنموية  العربية  للقمة  الأوىل  الــدورة  ُعقدت 

2009، واأ�سدرت عدًدا من القرارات املهمة �سواء فيما يتعلق بتوحيد الروؤى  يف )يناير( 

العربية حول �سبل مواجهة الأزمة القت�سادية العاملية، اأم فيما يتعلق بعدد من امل�ساريع 

الربي  الربط  وخمطط  العربي،  الكهربائي  الربط  م�سروع  الكربى،منها:  التكاملية 

بال�سكك احلديد، والربنامج الطارئ لالأمن الغذائي العربي، والحتاد اجلمركي العربي، 

ف�ساًل عن الإعالن عن مبادرة اأمر الكويت باإن�ساء �سندوق لدعم ال�سناعات ال�سغرة 

واملتو�سطة يف الوطن العربي.

واأقرت  ال�سيخ،  �سرم  مبدينة   2011 يناير  يف  الثانية  دورتها  يف  القمة  عقدت  فيما 

بني  الــربي  الربط  م�ساريع  الأوىل،  دورتها  يف  القمة  قــرارات  تنفيذ  متابعة  اإىل  اإ�سافة 

م�ساريع  لدعم  الدويل  البنك  ومبادرة  العربية،  الإنرتنت  �سبكات  وربط  العربية،  الدول 

ال�سغرة  ال�سناعات  قدرات  وتعزيز  الب�سرية،  التنمية  يف  وال�ستثمار  الإ�سالمية  البنية 

واملتو�سطة يف املنطقة العربية، وتعزيز جهود تنفيذ الأهداف التنموية لالألفية.
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املسؤولية االجتماعية والحوكمة 

الحزم.. سبيل الجودة والتميز

يف دراس������ة الحت�����اد ال���غ���رف اخل��ل��ي��ج��ي��ة ح����ول دور 
املسؤولية االجتماعية واحلوكمة على صعيد الشركات 
اخلليجية يتضح أن االهتمام يف اآلونة األخيرة تعاظم 
مبفهوم حوكمة الشركات يف العديد من االقتصاديات 
امل��ت��ق��دم��ة وال��ن��اش��ئ��ة خ��اص��ة ب��ع��د دخ����ول ال��ع��دي��د من 
الدول يف عضوية منظمة التجارة العاملية واالتفاقيات 
األوروب����ي����ة، وال���دخ���ول يف ات��ف��اق��ي��ات جت��اري��ة ح���رة مع 
ال���دول، كل )WTO(، وأوج��د ذل��ك مقداًرا  العديد من 
املستويني  الشركات على  املنافسة فيما بني  كبيًرا من 
احمللي والعاملي من حيث التسويق واخلدمات والقدرة 

على احلصول على مصادر التمويل.
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اإىل  الهادفة  والجتماعية  والقانونية  القت�سادية 

مبا  ككل  واملجتمعات  واملوؤ�س�سات  الأفـــراد  �سالح 

يعمل على حتقيق التنمية ال�ساملة يف كل من الدول 

املتقدمة والنا�سئة على حد �سواء.

ال�سعيد  على  اأنـــه  اإىل  الــدرا�ــســة  واأ�ــســارت 

بني  عليه  متفق  موحد  تعريف  يوجد  ل  العاملي 

ملفهوم  واملحللني  والقانونيني  القت�ساديني  كافة 

حوكمة ال�سركات، وقد يرجع ذلك اإىل تداخله يف 

العديد من الأمور التنظيمية والقت�سادية واملالية 

على  يوؤثر  الــذي  الأمــر  لل�سركات،  والجتماعية 

املجتمع والقت�ساد ككل. 

مفهوم  اإن  ــقــول  ال ميــكــن  عــامــة  ب�سفة  لــكــن 

التطبيقات  باإيجاد وتنظيم  ال�سركات معني  حوكمة 

واملمار�سات ال�سليمة للقائمني على اإدارة ال�سركة مبا 

ال�سندات  وحملة  الأ�سهم  حملة  حقوق  على  يحافظ 

وغرهم،  امل�سالح  واأ�سحاب  بال�سركة  والعاملني 

وذلك عن طريق اللتزام بتطبيق معاير الإف�ساح 

وال�سفافية.

ال�سركات  حوكمة  مفهوم  اإن  القول  ميكن  كما 

العالقة  حتــدد  التي  واملعاير  القواعد  اإىل  ي�سر 

وحملة ال�سندات Shareholders وبني حملة الأ�سهم 

واأ�ــســحــاب  الــ�ــســركــة  اإدارة  بــني   Management
)العمال-  بال�سركة  املرتبطة  الأطراف  اأو  امل�سالح 

املوردين - Lenders الدائنني- امل�ستهلكني(.

مفهوم  اأكت�سبه  الــذي  امل�ستمر  للتزايد  ونظًرا 

املوؤ�س�سات  من  عدد  حر�س  فقد  ال�سركات  حوكمة 

الدولية على تناول هذا املفهوم بالتحليل والدرا�سة؛ 

الدويل  النقد  و�سندوق  الدويل  البنك  راأ�سها  وعلى 

اأ�سدرت  التي  والتنمية  الدولية  التعاون  ومنظمة 

واملعنية  ال�سركات  حوكمة  مــبــادئ   1999 عــام  يف 

الأع�ساء  وغر  الأع�ساء  الــدول  من  كل  مب�ساعدة 

اخلليج  دول  حتقيق  اإىل  الــدرا�ــســة  واأ�ــســارت 

يف  بــرزت  حيث  املــجــال،  هــذا  يف  التميز  من  كثًرا 

امل�سوؤولية  وبــرامــج  ــاذج  من مــن  العديد  ال�سعودية 

بتنفيذها،  ال�سعودية  البنوك  تقوم  التي  الجتماعية 

جمالت  يف  متخ�س�سة  واإدارات  اأق�سام  خالل  من 

مبا�سر  اإ�سراف  حتت  الجتماعية،  امل�سوؤولية  عمل 

ومتكن  البنوك،  بتلك  الإدارات  جمال�س  قبل  من 

عدد كبر من امل�سارف يف حتقيق جناحات كبرة 

والثقافية،  وال�سحية،  كافة،  التعليمية  املجالت  يف 

والريا�سية، والتدريبية، والتوعوية، املرتبطة بالرفع 

اأفراد املجتمع، ما مكنهم وفق  من كفاءة ومهارات 

التي  العقبات  جتاوز  من  مدرو�سة،  وبرامج  خطط 

تواجههم.

كذلك توافرت من خالل امل�سوؤولية الجتماعية 

كبر  ب�سكل  اأ�سهمت  عمل  فر�س  امل�سارف  لتلك 

الدخل،  حمــدودي  الأ�سر  لدى  البطالة  تقلي�س  يف 

والفقرة، والأيتام، وذوي الحتياجات اخلا�سة. 

موؤمتر  تنظيم  �سنوًيا  يجري  ــــارات،  الإم ويف 

اأبوظبي للم�سوؤولية الجتماعية للموؤ�س�سات مب�ساركة 

من  ونخبة  واخلا�سة  احلكومية  الدولة  موؤ�س�سات 

الجتماعية  امل�سوؤولية  جمال  يف  املتخ�س�سني  كبار 

اأبوظبي  جمموعة  خــالل  مــن  ــك  وذل للموؤ�س�سات، 

من  املنبثقة  للموؤ�س�سات،  الجتماعية  للم�سوؤولية 

جمموعة الإمارات للم�سوؤولية وغرفة جتارة و�سناعة 

اأبوظبي. 

مــوؤمتــر خا�س  ــا  ــ�ــسً اأي ُيــنــظــم  ــت،  ــوي ــك ال ويف 

واملوؤ�س�سات،  لل�سركات  الجتماعية  للم�سوؤولية 

اإدارة  عرب  والتجارة،  ال�سناعة  وزارة  �سكلت  فيما 

م�سروع  لدرا�سة  فنية  جلنة  واملقايي�س  املوا�سفات 

 ISO الجتماعية  للم�سوؤولية  الــدولــيــة  املوا�سفة 

26000، وذلك جتاوًبا مع ما اأعلنته منظمة الدولية 
للتقيي�س»اآيزو«. 

امل�سروع  لدرا�سة  خليجية  جلنة  اإن�ساء  وتقرر 

مكونة من الدول اخلليجية الأع�ساء، وذلك انطالًقا 

التعاون  جمل�س  لــدول  التقيي�س  هيئة  �سيا�سة  من 

الدولية  باملوا�سفات  بالأخذ  العربية  اخلليج  لدول 

وتطويعها مبا يتنا�سب واملجتمعات اخلليجية.

احلوكمة.. اأهمية متزايدة

وقالت الدرا�سة اإن ال�ستثمار العاملي يف اأ�سواق 

يحتم  ما  التزايد،  من  مبرحلة  مير  النا�سئة  املــال 

عملها  و�سيا�سات حتكم  اأ�س�س  اتباع  ال�سركات  على 

كمبادئ حوكمة ال�سركات، نظًرا لأهمية ومدى تاأثر 

النواحي  من  العديد  يف  ال�سركات  حوكمة  مفهوم 

القانونية  الأطـــر   Principles لتطوير  باملنظمة 

من  بكل  الــ�ــســركــات  حوكمة  لتطبيق  واملوؤ�س�سية 

الــ�ــســركــات الــعــامــة واخلــا�ــســة �ــســواء املــتــداولــة اأو 

خالل  من  املــال  اأ�ــســواق  يف  اأ�سهمها  املتداولة  غر 

اإدارة  لتدعيم  الإر�سادية  اخلطوط  من  عدد  تقدمي 

القت�ساد  وا�ستقرار  املال  اأ�سواق  وكفاءة  ال�سركات 

ككل.

ال�سركات  حوكمة  مفهوم  فــاإن  املعنى  وبــهــذا 

ي�سمل النواحي الت�سريعية والقت�سادية والجتماعية 

ا. واملالية اأي�سً

كما ُيالحظ اأن قواعد حوكمة ال�سركات تتقاطع 

ال�سركات،  قــانــون  مثل  الــقــوانــني  مــن  الــعــديــد  مــع 

وال�ستحواذ،  املناف�سة  البنوك،  املالية،  الأوراق 

وكذلك  الإلــكــرتونــيــة،  والتعامالت  اخل�سخ�سة، 

تنظيم العالقة بني اأجهزة الدولة و�سركات وقوانني 

العمل واملحا�سبة والف�ساد وغرها من القوانني ذات 

العالقة.

اأما فيما يخ�س دول جمل�س التعاون اخلليجي، 

يتقدم  تطبيق معاير احلوكمة  اأن  الدرا�سة  فتعتقد 

احلوكمة  معهد  اأجــراه  م�سح  اأظهر  حيث  ب�سرعة، 

معهد  مع  بالتعاون  العاملي  املايل  دبي  ملركز  التابع 

التعاون  جمل�س  دول  �سركات  اأن  الــدويل  التمويل 

املتعلقة  الدولية  املعاير  من   %  50 تطبق  اخلليجي 

بحوكمة ال�سركات، متوقًعا هذا امل�سح اأن ترتفع هذه 

حال  يف  املقبلة  ال�سنوات  خالل   %  85 اإىل  الن�سبة 

بداأت دول اخلليج اإقرار قوانني حوكمة �سركاتها.

وا�سحا يف  هناك حت�سنا  اأن  القول  لذا، ميكن 

التعاون  جمل�س  دول  يف  ال�سركات  حوكمة  معاير 

املزيد  اإىل  قائمة  تزال  اأن احلاجة ل  اإل  اخلليجي، 

املعنية  ال�سلطات  اأرادت  ما  واإذا  التح�سينات.  من 

يف دول اخلليج الرتقاء بهذه املعاير اإىل م�ستويات 

المسؤولية االجتماعية أوجدت 
فرص عمل أسهمت في تقليص 

البطالة لدى محدودي الدخل
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العاملية،  املمار�سات  لأف�سل  وفًقا  اخلا�س  القطاع 

بعد  م�ستقباًل  ي�ستمر  اأن  التوجه  لهذا  املتوقع  ومن 

انح�سار الأزمة املالية العاملية. 

اأن هناك تقدًما حقيقًيا ح�سل يف حوكمة  كما 

الـــدول  هـــذه  بـــدء  مــع  املجل�س  دول  يف  الــ�ــســركــات 

اآليات  وتعزيز  لل�سركات  احلالية  القوانني  تعديل 

ال�سركات،  يف  احلوكمة  متطلبات  وتلبية  املحا�سبة 

ت�سكل  اجليدة  احلوكمة  اأن  حلقيقة  منهم  ــا  واإدراًك

والتطور  النمو  ا�ستدامة  �سمان  يف  اأ�سا�سًيا  عاماًل 

مي�سكون  بدوؤوا  القرار  �سناع  فاإن  املنطقة،  دول  يف 

بزمام املبادرة ويلتزمون بتطبيق معاير اأكر اأماًنا 

للحوكمة يف �سركاتهم.

توليد فر�ش العمل

موؤ�س�سات  لي�ست  ال�سركات  اإن  الدرا�سة  وقالت 

عائد  اأكــرب  حتقيق  هو  الأول  هاج�سها  واإن  خرية، 

ا�ستوجب  هنا  ومــن  اأ�ــســحــابــهــا،  على  الــربــح  مــن 

مب�سوؤولياتها  ال�سركات  تلك  تذكر  �سرورة  الأمــر 

الجتماعية والأخالقية، حتى ل يكون حتقيق الربح 

عائًدا من اأمور غر مقبولة اأخالقًيا اأو قانونًيا. 

الذي  الرئي�س  ــدور  ال فــاإن  وعــالوة على ذلــك، 

للروة  الرئي�س  املــ�ــســدر  كونها  ال�سركات  تلعبه 

بواجباتها  القيام  عليها  يحّتم  العمل  فر�س  وتوليد 

الجتماعية وفًقا للمفاهيم احلديثة.

الجتماعية  امل�سوؤولية  مفهوم  ظهر  هنا  مــن 

النظر  وجــهــات  باختالف  تعريفه  يف  اخُتلف  واإن 

يراها  مــن  بــني  املــ�ــســوؤولــيــة،  يف حتــديــد �سكل هــذه 

وواجباتها  مب�سوؤولياتها  لل�سركات  تذكر  مبثابة 

هذه  مقت�سى  اأن  ــرون  ي واآخــريــن  جمتمعها،  اإزاء 

املبا�سرة  الأجنبية  ال�ــســتــثــمــارات  وجـــذب  عاملية 

وتعزيز كفاءة الأ�سواق، فاإنه يتعني عليها احلزم يف 

تطبيق القوانني يف هذا املجال بكل جدية، واملالحظ 

اأن الإرادة ال�سيا�سية متوفرة لتحقيق ذلك. 

حترير االقت�شاد اخلليجي

وحترير  ــواق  الأ�ــس انفتاح  اأن  الــدرا�ــســة  ــرى  وت

الن�سمام  على  عـــالوة  اخلليجية  القــتــ�ــســاديــات 

عوامل  جميعها  العاملية  التجارة  منظمة  لتفاقيات 

دول  يف  احلوكمة  خطى  ت�سريع  يف  بقوة  �ساهمت 

جمل�س التعاون اخلليجي. 

تطبيًقا  املوؤ�س�سات  اأكــر  اأن  غرابة  ل  لذلك، 

ملعاير العوملة هي املوؤ�س�سات املالية وخا�سة البنوك 

نظًرا لرتباطها املبا�سر بالأ�سواق العاملية، ومواكبتها 

اخلا�سة  امل�سرفية  املمار�سات  يف  العاملية  املعاير 

امل�سارف  قامت  حيث  وبـــازل2،  بــازل1  مبتطلبات 

بتعديل  ال�ست  الــتــعــاون  جمل�س  دول  يف  املــركــزيــة 

مثل  ال�سركات،  متطلبات حوكمة  لتت�سمن  اأنظمتها 

املالية،  البيانات  يف  والإف�ساح  ال�سفافية  حتقيق 

وتعيني  الإدارة  جمل�س  م�ستوى  على  تدقيق  واإجــراء 

جلان  وت�سكيل  م�ستقلني،  اإدارة  جمل�س  اأعــ�ــســاء 

التعيينات، والتعوي�سات، وتعزيز اإدارة املخاطر. 

اأمــام  اخلليجية  املــال  اأ�ــســواق  فتح  اأ�سهم  كما 

احلوكمة  معاير  تعزيز  يف  الأجنبية  ال�ستثمارات 

يف ال�سركات املدرجة يف اأ�سواق دول جمل�س التعاون 

هذه  اأ�سحاب  من  التوقعات  �سقف  لرتفاع  نتيجة 

ال�ستثمارات. 

لل�سركات  املــتــزايــد  الــنــ�ــســاط  اأ�ــســهــم  كــذلــك 

معاير  حت�سني  يف  العاملية  الأ�ــســواق  يف  اخلليجية 

بها  تقوم  اختيارية  مــبــادرات  يتجاوز  ل  امل�سوؤولية 

وفريق  املجتمع.  جتاه  املنفردة  باإرادتها  ال�سركات 

املالئمة الجتماعية  يعتربها �سورة من �سور  ثالث 

الواجبة على ال�سركات.

للم�سئولية  الناظر  اأن  اإىل  الدرا�سة  واأ�ــســارت 

الجتماعية ب�سكل وا�سع يجدها م�سوؤولية اقت�سادية 

واجتماعية و�سيا�سية واأخالقية وحتوي اأبعاًدا كثرة 

منها )البيئة- العمالة- حتويل الأموال- املناف�سة- 

حماربة  ال�سفافية-  التكنولوجيا-  نقل  ال�سرائب- 

والــثــقــافــات  الــهــويــة  تعميق  ـــئـــة-  والأوب الأمـــرا�ـــس 

املبا�سر-الوجود  املــال  راأ�ــس  �سيا�سية-  دوافــع  دون 

املوؤ�س�سي- التعليم- الطاقة- املراأة- الطبقات غر 

القادرة(. 

ويــنــجــم مــن ذلـــك جمــمــوعــة مــن اللــتــزامــات 

ومنها  ال�ساملة  للتنمية  م�ساند  كعامل  التنموية 

اللتزامات ال�سيا�سية والجتماعية. وكمثل على ذلك 

النظم  احرتام  للموؤ�س�سات-  الداخلي  امل�ستوى  على 

ومتابعة  ومراجعة  ــة  الإداري والإجـــراءات  والقوانني 

التدخل يف  العقود واحرتام الأهداف والقيم وعدم 

متعلقة  والتزامات  واحلكومية،  ال�سيا�سية  الأن�سطة 

وحماية  والأمـــان  اللــتــزام  مثل  امل�ستهلك  بحماية 

املنافع القت�سادية للم�ستهلك واحلماية من ت�سليل 

الإعالن وموؤ�سرات الأ�سعار وتوفر احلد الأدنى من 

تحرير االقتصاديات الخليجية 
ساهم في تسريع خطى 

الحوكمة في دول مجلس التعاون

26

أسواق خليجية

العدد 76 - فبراير 2013م



املعلومات. 

ول�سك اأن امل�سوؤولية الجتماعية تعد حجر زاوية 

واأداة هامة للتخفيف من �سيطرة العوملة وجموحها، 

حيث ميثل القطاع اخلا�س وال�سركات اجلزء الأكرب 

وعليه  الوطني  القت�سادي  النظام  يف  والأ�سا�سي 

مطلبا  الجتماعية  بامل�سوؤولية  الهــتــمــام  اأ�سبح 

اأ�سا�سيا لتقلي�س الفقر واأ�سالعه الثالثة من خالل 

القت�سادية )�سركات-موؤ�س�سات  املوؤ�س�سات  التزام 

املوارد  تبديد  وعدم  املنا�سبة  البيئة  بتوفر  دولية( 

والقيام بعمليات التوظيف والتدريب ورفع القدرات 

ورفع  املــراأة  ومتكني   capacity building الب�سرية 

قدراتها ومهارتها مبا يوؤهلها يف امل�ساركة يف عملية 

التنمية امل�ستدامة وم�ساندة الفئات الأكر احتياًجا. 

معايري النجاح

ويــعــتــمــد جنـــاح قــيــام الــ�ــســركــات بـــدورهـــا يف 

بثالثة  التزامها  على  اأ�سا�ًسا  الجتماعية  امل�سوؤولية 

معاير هي:

- الحــــرتام واملــ�ــســوؤولــيــة جتـــاه الــعــامــلــني واأفــــراد 

املجتمع.

- دعم املجتمع وم�ساندته.

بتوافق  اللــتــزام  حيث  من  �ــســواًء  البيئة  حماية   -

املنتج الذي تقدمه ال�سركة للمجتمع مع البيئة اأو 

من حيث املبادرة بتقدمي ما يخدم البيئة ويح�سن 

من الظروف البيئية يف املجتمع ومعاجلة امل�ساكل 

البيئية املختلفة.

الأوروبــــي  الحتــــاد  تبنى  املنطلق  هـــذا  ومـــن 

القت�ساد  بني  تــزاوج  قوانني  واأ�سدر  اإ�سرتاتيجية 

جانب  اإىل  امل�ستدامة،  والتنمية  والبيئة،  واملجتمع 

تنوير العميل لكي ي�ساعد ال�سركات التي تلتزم بتلك 

املعاير، وتبنى �سعار الوردة لكي تر�سخ ال�سورة يف 

اأذهان ال�سكان.

عالقة احلوكمة بامل�شوؤولية االجتماعية

امل�سوؤولية  تــنــطــوي  اخلــا�ــس  لتعريفها  ــا  وفــًق

التنموية  اللتزامات  من  جمموعة  على  الجتماعية 

اللتزامات  ومنها  ال�ساملة  للتنمية  م�ساند  كعامل 

ال�سيا�سية والجتماعية. 

اأما على م�ستوى ال�سركات، فاإنها تعني احرتام 

ومراجعة  الإداريـــة  والإجـــراءات  والقوانني  النظم 

ومتابعة العقود واحرتام الأهداف والقيم والتزامات 

والأمـــان  اللــتــزام  مثل  امل�ستهلك  بحماية  متعلقة 

واحلماية  للم�ستهلك  القت�سادية  املنافع  وحماية 

من ت�سليل الإعالن وموؤ�سرات الأ�سعار وتوفر احلد 

الأدنى من املعلومات.

المؤسسات المالية األكثر تطبيًقا 
لمعايير العولمة الرتباطها 

المباشر باألسواق العالمية

احلوكمة  م�سامني  ذاتها  هي  امل�سامني  وهــذه 

امل�سئولية  باتت  بحيث  املوؤ�س�سات،  لــدى  اجلــيــدة 

اجليدة  الإداريــة  احلومة  معاير  اأحــد  الجتماعية 

لل�سركات.

والنامية  املتقدمة  الــدول  من  عدد  قامت  ولذا 

امل�سئولية  على  يعتمد  موؤ�سر  باإ�سدار  الهند  ومنها 

يف  العاملة  لل�سركات  احلوكمة  وقواعد  الجتماعية 

بلدانها. 

اجليدة  للحوكمة  ي�سبح  الرتابط،  لهذا  ووفًقا 

وامل�سئولية الجتماعية اأهمية بالغة يف حتقيق النمو. 

كما ت�سر درا�سة حديثة قام بها البنك الدويل 

ال�سرق  منطقة  يف  الإدارة  نوعية  كانت  لو  اأّنــه  اإىل 

النوعية املتو�سطة  اإفريقيا ت�ساهي  الأو�سط و�سمال 

التي تّت�سم بها الإدارة يف القطاع العام يف جمموعة 

لكان معّدل  الناجحة،  اآ�سيا  �سرق  بلدان جنوب  من 

منّوها اأعلى بحوايل نقطة مئوية واحدة �سنوًيا. 

كما يرتبط برناجما مناخ ال�ستثمار واحلوكمة 

القت�ساد  م�ستوى  على  الجتماعية  وامل�سوؤولية 

يعطيان  اإّنهما  بحيث  ويت�سابكان  وثيًقا  ارتــبــاًطــا 

وا�سحة  واإجراءات  لوجود قواعد  الق�سوى  الأولوية 

ولتطبيق  القت�ساد،  تنظيم  توّقعها يف جمال  ميكن 

فّعال وثابت لهذه القواعد، ولتوفر اخلدمات العامة 

الأ�سا�سية ب�سورة فاعلة مثل البنى التحتية وتطبيق 

القانون والتعليم. 

تقييم  اإىل  الهادفة  الــدرا�ــســات  تظهر  كذلك 

و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  ال�ستثمار  مناخ 

اإفريقيا كيف ميكن للحوكمة وامل�سوؤولية الجتماعية 

القطاع  على  القائم  النمو  تعّطال  اأن  ال�سعيفتني 

اخلا�س على ثالثة م�ستويات:

 1- القواعد التي تنّظم القطاع اخلا�س كونها 

مطّبقة ولكن غر وا�سحة ول ميكن توّقعها يف اأكر 

الأحيان.

ا،  اأي�سً مطبقة  كونها  والقوانني  الأنظمة   -2

اإىل  الــدخــول  اأمــام  عوائق  تفر�س  ما  كثًرا  ولكن 

ال�سوق واخلروج منه.

املقدمة  العامة  اخلــدمــات  بع�س  ات�سام   -3

للقطاع اخلا�س بال�سعف.

املناف�شة اجليدة

اأنــظــمــة احلــوكــمــة  اأن  الــدرا�ــســة  واأو�ــســحــت 

وامل�سوؤولية الجتماعية اجليدة ت�سجع على املناف�سة 

على  الــ�ــســركــات  ت�ساعد  بــدورهــا  الــتــي  اجلــيــدة، 

الرتكيز على الكفاءة واجلودة وحتّد من التالعب 

امل�سَللة  ال�ستثمارات  خطر  وتخف�س  بالأ�سعار 

يف  وال�سفافية  املحا�سبة  مــن  اأكــرب  قــدرا  وتــعــّزز 

قرارات ال�سركات وتعّزز حوكمة اأف�سل لل�سركات.

ـــي يــتــم تــطــويــر املــ�ــســئــولــيــة الجــتــمــاعــيــة  وك

لل�سركات اخلليجية، لبد من حتقيق ال�سراكة بني 

القطاعني العام واخلا�س يف امل�سوؤولية الجتماعية 

العمل  بني  ما  الف�سل  و�سرورة  واحلوكمة اجليدة 

واإيجاد  الجتماعية،  وامل�سوؤولية  التطوعي  اخلري 

نظام للم�سوؤولية الجتماعية يف دول املجل�س. 

مفهومي  وتاأ�سيل  لتعميق  ال�سروري  من  كما 

حتفيز  اجليدة  واحلوكمة  الجتماعية  امل�سوؤولية 

خدمة  يف  منظمة  بــرامــج  لتبني  الأعــمــال  قطاع 

املجتمع  خلدمة  وطني  م�سروع  وتبني  املجتمع، 

يقوم بتنفيذه القطاع اخلا�س، وهذا التحفيز يعني 

اإ�سراك القطاع اخلا�س - ك�سريك  بدوره �سرورة 

والت�سريع  التخطيط  م�ستويات  عــلــى   - كــامــل 

�ــســواء  القــتــ�ــســاديــة  التنمية  لــربامــج  والتنفيذ 

ما  وهو  خليجي،  بلد  كل  يف  القطرية  اأو  التكاملية 

احتاد  يف  ممثاًل  اخلليجي  اخلا�س  القطاع  يعمل 

الوقت  يف  تنفيذه  على  جاهًدا  اخلليجية  الغرف 

احلا�سر. 

تطبيق  يتم  كي  اأنــه  اإىل  الدرا�سة  ذهبت  كما 

معاير العوملة ب�سكل اأ�سرع، فاإن املطلوب و�سع بنية 

تاأخذ  باحلوكمة  متكاملة خا�سة  ورقابية  ت�سريعية 

اأ�سواق  يف  وخا�سة  الختيار،  ولي�س  الإلــزام  �سفة 

املال.

كذلك زيادة فعالية امل�سرعني عرب ا�ستقاللية 

تامة عن احلكومة، وطرح مدونات وكتيبات ت�سرح 

هذا  يف  املتعلقة  والت�سريعات  ال�سركات  حوكمة 

املجال. 

ا من املهم بناء قدرات موؤ�س�ساتية ورقابة  اأي�سً

�سالمة  مــن  للتاأكد  املعتمدة  الآلــيــات  على  قوية 

التحتية  البنية  وتقوية  الواقع،  اأر�س  التطبيق على 

وتاأ�سي�س  القوانني  تطوير  عرب  ال�سركات  حلوكمة 

نيابات ق�سائية خمت�سة للبت يف الق�سايا املالية. 

بــرامــج  ت�سويق  ذلـــك  مــع  يــتــزامــن  اأن  عــلــى 

وبــرامــج  امل�ساهمة  الــ�ــســركــات  ملــديــري  تدريبية 

تثقيفية للم�ستثمر والتوعية باأهمية مبادئ حوكمة 

ال�سركات وتطبيقها.

اأفــ�ــســل معاير احلــوكــمــة يف  اإدخــــال  كــذلــك 

ال�سركات احلكومية وال�سركات العائلية والتي تعد 

م�ساهما رئي�سيا يف منو القت�ساديات اخلليجية.

وال�سعي لإن�ساء م�ستوى خليجي ملعاير حوكمة 

وتناغم  وحــدة  على  احل�سول  بهدف  ال�سركات، 

دول  م�ستوى  على  التطبيق  واأطــر  الت�سريعات،  يف 

جمل�س التعاون اخلليجي.
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إندونيسيا وهايتي

التعافي من الكوارث بأقل الخسائر

ك��ث��ي��ًرا م��ا ي��ت��س��اءل ال��ب��ع��ض: كيف 
ال�����ك�����وارث  أح�����ض�����ان  يف  دول  ت���ع���ي���ش 
ب���ل تستعيد  ت��ن��ه��ار،  وال������زالزل ث���م ال 

عافيتها يف فترة زمنية وجيزة؟
إن��دون��ي��س��ي��ا وه��اي��ت��ي أم��ث��ل��ة حية 
ق��������ادرة ع���ل���ى وض�����ع إج����اب����ة ل���ل���س���ؤال 
امل��دن تعرًضا  أكثر  السابق، فهما من 
للمآسي، ورغم ذلك لهما حضور كبير 

على الساحة االقتصادية العاملية.

إعداد: أحمد السيد علي

أسواق عالمية
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الدولة  وهي  مربعًا(،  مياًل   741050( كم2   1919440 اإندوني�سيا  م�ساحة  تبلغ 

ال�ساد�سة ع�سر من حيث امل�ساحة.

موقع اإندوني�سيا على حواف �سفائح املحيط الهادئ واأورا�سيا والأ�سرتالية يجعل 

ا للعديد من الرباكني والزلزل ب�سكل متكرر. البالد متعر�سً

يوجد يف اإندوني�سيا ما ل يقل عن 150 بركاًنا ن�سًطا، اأبرزها كراكاتوا وتامبورا 

امل�سهوران بثوراتهما الربكانية املدمرة خالل القرن التا�سع ع�سر.

اأكرب  واحــًدا من  كان  تقريًبا  �سنة   70000 قبل  توبا  الرهيب يف  الربكان  انــدلع 

اأي وقت م�سى، ومع ذلك، فاإن الرماد الربكاين هو امل�ساهم الرئي�سي  الثورات من 

يف اخل�سوبة الزراعية العالية التي حافظت تاريخًيا على الكثافة ال�سكانية العالية يف 

مدينتي جاوة وبايل.

حتى تبدو الأمور اأكر و�سوًحا جتب الإ�سارة 

خالل  الــدولــتــان  واجهتها  الــتــي  ال�سعاب  اإىل 

ال�سنوات املا�سية.

يف عام 2004، فقدت اإندوني�سيا ما يزيد على 

اأمواج ت�سونامي  األف ن�سمة عندما اجتاحت   200

زلــزال  دمــر  اأ�سهر،  ب�سعة  وبعد  اآت�سيه  منطقة 

منطقة نيا�س.

اأكر  لقي  حتى  ونيف  �سنة  مت�سي  يكد  ومل 

ب�سبب  جافا  يف  م�سرعهم  �سخ�س  اآلف   6 من 

الزلزل واأمواج املد ت�سونامي. 

مرابي،  جبل  بــركــان  ثــار   ،2010 عــام  ويف 

الكارثة  من  تتعافى  تكد  مل  التي  املــنــازل  ودمــر 

الأخرة. 

ووجودها  اجلغرايف  اإندوني�سيا  موقع  وب�سبب 

يف جزء ن�سط جيولوجًيا من العامل،  �سوف تكون 

دائًما عر�سة للكوارث الطبيعية، و�سيكون �سعبها 

دائًما يف خطر. 

فيما يتعلق بـهايتي فاإن الزلزال الذي �سربها 

ثلث  فنحو  مروعة،  خ�سائره  كانت  2010م  عام 

وكــان  منه،  كبر  ب�سكل  ت�سرروا  هايتي  �سكان 

فقد جتاوز  جًدا،  ثقياًل  الب�سرية  اخل�سائر  حجم 

عدد القتلى الـ 100 األف قتيل.

كيف تعافت �إندوني�سيا؟

اخلا�سة  الــدويل  البنك  جمموعة  ن�سرات  تقول 

اأعادت  اإن  الكوارث الطبيعية القاتلة  بالدول النامية 

والتاأهب  للكوارث  لال�ستجابة  اإندوني�سيا  نهج  ت�سكيل 

على  قـــدرة  اأكـــر  املحلية  املجتمعات  وجعلت  لــهــا، 

الت�سدي لها والتعايف من اآثارها.

اأن�ساأت  ت�سونامي،  كــارثــة  مــن  اأ�سهر  فبعد 

وهو  ونيا�س،  اآت�سيه  �سندوق  اإندوني�سيا  حكومة 

من  الــعــديــد  فــيــه  ي�ساهم  ا�ــســتــئــمــاين  �ــســنــدوق 

من  املــقــدم  ــدعــم  ال تن�سيق  بــغــر�ــس  املــانــحــني، 

املانحني لإعادة الإعمار واإعادة التاأهيل يف اآت�سيه 

من  دولر  مليون   655 املانحون  و�سخ  ونيا�س. 

اأموال املنح، وقام البنك الدويل بدور القّيم الذي 

يتوىل اإدارة هذه الأموال.

ال�ستجابة  معاير  ونيا�س  اآت�سيه  �سندوق  وحدد 

للكوارث يف اإندوني�سيا. وطبقت حافظة م�ساريعه نهًجا 

مرحلًيا بغر�س تلبية الحتياجات املتغرة للناجني من 

اأوًل  الكوارث يف خمتلف مراحل عملية التعايف: فبداأ 

الرتكيز  ثم  املحلية،  واملجتمعات  املنازل  بناء  باإعادة 

للنمو  الأ�س�س  و�سع  واأخـــًرا  التحتية،  البنية  على 

القت�سادي.

وقدمت  الــربنــامــج،  هــذا  احلكومة  قـــادت  وقــد 

العملية.  املحلية م�ساهمة رئي�سية يف هذه  املجتمعات 

اجلن�سني  بني  وامل�ساواة  البيئية  ال�ستدامة  و�سكلت 

عنا�سر  الكوارث  خماطر  من  واحلد  القدرات  وبناء 

دورة  طيلة  ال�سندوق  برنامج  مــن  مهمة  م�سرتكة 

عمله.

للتكرار  قابلة  منــاذج  ا  اأي�سً ال�سندوق  وو�ــســع 

ب�ساأن ال�ستجابة للكوارث التي مت اختبارها على وجه 

ال�سرعة يف جافا عام 2006. 

وقد اأن�سئ �سندوق اإعادة اإعمار جافا على غرار 

�سندوق اآت�سيه ونيا�س. 

اإعــادة  �سندوق  كان  اآت�سيه،  يف  احلــال  هو  وكما 

احلكومة  تقودها  �سراكة  عــن  عــبــارة  جــافــا  اإعــمــار 

بالتعاون مع العديد من املانحني. 

ا نهًجا مرحلًيا مب�ساهمة قوية من  كما طبق اأي�سً

ومتت  ناجًحا.  مثاًل  ا  اأي�سً وكان  املحلية.  املجتمعات 

اإعادة بناء املنازل واملجتمعات املحلية، متت ا�ستعادة 

على  التدريب  توفر  خــالل  مــن  العي�س  ك�سب  �سبل 

املهارات وتوفر فر�س احل�سول على التمويل. 

الأ�سول  اإعمار جافا  اإعادة  اأعاد �سندوق  كذلك 

املفقودة اإىل �سركات قادرة على البقاء وميكنها اإعادة 

تاأ�سي�س نف�سها.

 ،2010 بركان جبل مرابي يف عام  ثار  وعندما 

كان �سندوق اإعادة اإعمار جافا قد ر�سخ و�سعه لتويل 

مهمة التعايف والنتعا�س. ومت تو�سيع الربنامج لي�سمل 

�سحايا الربكان. 

اإعمار  اإعـــادة  �سندوق  اإطـــار  تطبيق  كــان  كما 

يت�سم  نحو  �سار على  النتعا�س  اأن  تاأكيد  جافا مبثابة 

بال�سرعة والكفاءة.

ال�سرعة  بنف�س  امل�ستقبل  يف  للكوارث  وللت�سدي 

والكفاءة، اأن�ساأت احلكومة برنامج �سندوق اإندوني�سيا 

متعدد املانحني للتعايف من اآثار الكوارث. 

إندونيسيا فقدت ما يزيد على 
200 ألف نسمة عام 2004م.

المساعدات المقدمة من الناس إلى 
الناس تعيد بناء الحياة من جديد.

إندونيسيا
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اآت�سيه  �سندوق  مع  جتربته  على  يعتمد  وهو 

من  ويعمل  جافا،  اإعمار  اإعــادة  و�سندوق  ونيا�س 

والأمم  الــدويل  البنك  يديرهما  نافذتني  خــالل 

ورغبتهم  اهتمامهم  �سركاوؤه  اأظهر  وقد  املتحدة. 

باأموال  نيوزيلندا  تربعت  وبالفعل،  امل�ساعدة؛  يف 

مل�ساعدته على بدء عمله.

بلد  لأي  اخلــر  بكل  اإندوني�سيا  جتربة  وتب�سر 

حكومتها  عقدت  وقــد  الطبيعية،  للكوارث  معر�س 

2012م،  املا�سي  العام  اأواخــر  كبًرا  دولًيا  مــوؤمتــًرا 

لتبادل املعرفة واخلربات امل�ستفادة من �سندوق اآت�سيه 

وا�ستعر�ست  جافا،  اإعمار  ــادة  اإع و�سندوق  ونيا�س 

املكلف  التعايف  خالل  من  امل�ستفادة  الدرو�س  خالله 

واملوؤمل من الكوارث املروعة.

�لنا�س .. للنا�س

بع�س  التعايف خمتلًفا  و�سع  كان  هايتي  يف حالة 

ال�سيء، فامل�ساعدات املقدمة »من النا�س اإىل النا�س« 

احلياة  بناء  على  اآخــر  �سيء  اأي  من  اأكــر  �ساهمت 

ماجايل  د.  تــقــول  املــثــال،  �سبيل  وعــلــى  جــديــد،  مــن 

الهايتية  املهنيني  رابطة  مديري  جمل�س  رئي�س  اإميل، 

جاحمة  رغبة  ا�ست�سعرت  اإنها  املتحدة،  بالوليات 

ال�سغرة  الأعمال  موؤ�س�سات  اأ�سحاب  اأحد  مل�ساعدة 

عندما زارت اأقاربها بهايتي. 

املحليني  للتجار  العون  تقدمي  قائلة »اإن  وت�سيف 

واأ�سحاب موؤ�س�سات الأعمال ال�سغرة لي�س �سوى اأحد 

هذا  يكون  ورمبــا  املغرتبني.  اأمــام  املتاحة  اخليارات 

بنف�س ال�سهولة ك�سراء كمبيوتر مبئتي دولر مل�ساعدة 

املوؤ�س�سات. لكنك لن تعرف كيف  اأ�سحاب هذه  اأحد 

ت�ساعد اإل اإذا �سافرت اإىل الوطن«.

تدفقات  اآفــاق  عن  الــدويل  البنك  لن�سرة  وطبًقا 

فــاإن   ،2011  -  2010 عــامــي  خـــالل  الــتــحــويــالت 

نقدية  حتويالت  �سكل  يف  املقدمة  املالية  امل�ساعدات 

اأوقــات  يف  ي�سل  ما  اأول  دائًما  هي  الأ�سر  اأفــراد  من 

ال�سدة. 

الأ�سا�سية متاًما  والبنية  الأنظمة  تتعطل  فعندما 

وتتوقف املوؤ�س�سات عن القيام بعملها ب�سبب الزلزال، 

ال�سريعة  ــة  الإغــاث تــقــدمي  �ــســرورًيــا  ي�سبح  عندئذ 

واملــعــونــات الــفــعــالــة عــلــى املــ�ــســتــوى الـــفـــردي، وهــذا 

بال�سبط ما تفعله التحويالت.

اإىل  النا�س  املقدمة »من  امل�ساعدات  هذه  ومثل 

اإعادة  يف  مطردة  ب�سورة  مهًما  عاماًل  النا�س« تعترب 

النا�س وموارد رزقهم بعد وقوع كارثة ما،  بناء حياة 

على  يحدث  ذلــك  اأن  اإىل  منه  جانب  يف  هــذا  ويعود 

امل�ستوى ال�سعبي اإذ ُتقدم امل�ساعدات لأفراد من قبل 

اأنا�س يعرفونهم.

تدريب

هايتي  م�ساعدة  الدول  حتاول  لذلك  اإ�سافة 

بطريقة اأكر عملية ، اإذ ت�ساهم يف تلقي عدد من 

تدريًبا  تقريًبا  فتاة   500 عددهن  يبلغ  ال�سابات 

على خمتلف املجالت التقنية يف عدد من املراكز 

يف هايتي.

البنك  مبادرة  برنامج  يف  الفتيات  وت�سارك 

الدويل املعنية باملراهقات، التي �ستكون قد دربت 

حقوق  وزارة  مــع  بالتعاون   ،2013 عــام  بنهاية 

بني  اأعمارهن  ترتاوح  فتاة   1000 املــراأة،  و�سوؤون 

17 و20 عاًما ممن يعانني اأو�ساًعا خطرة ويع�سن 

يف اأحياء فقرة.

ما  مرحلة  يف  العمل  فر�س  من  ولال�ستفادة 

باإمكانات  تتميز  التي  القطاعات  الزلزال يف  بعد 

ب�سكل  الرجال  عليها  يهيمن  والتي  للنمو،  قوية 

ال�سابات يف خم�سة جمالت  تقليدي، يتم تدريب 

 - ــمــراأة  ــل ل بالن�سبة  تقليدية  تعترب  ل  مهنية 

واملعدات  اخل�سبية،  وامل�سغولت  النجارة  وهــي 

الثقيلة،والبناء،وال�سباكة، والأعمال الكهربائية.

�سهرية قدرها  ال�سابات على منحة  وحت�سل 

األفا غورد )50 دولًرا اأمريكًيا( لتغطية التكاليف 

املرتبطة بالدورات التدريبية. 

جمتمعية  منظمات  مناطقهن  يف  وترافقهن 

وم�ساعدتهن  ت�سجيعهن  مهمة  تتوىل  بها  معرتف 

يف حال مواجهة م�ساكل قد متنعهن من موا�سلة 

التدريب.

وقالت دانييال، وهي اإحدى الطالبات: »هذه 

فر�سة اأتيحت للعديد من ال�سابات الالتي يحتجن 

هذا  يف  للم�ساركة  جــاهــدة  حــاولــت  لقد  اإلــيــهــا. 

الربنامج«. وحتى تتاأهل لذلك، فقد اأم�ست �سهًرا 

الذي  الفقر  احلي  يف  �سعبة  ظروف  يف  اإ�سافًيا 

كانت تعي�س فيه، وهو اأحد الأحياء التي ا�ستهدفها 

الربنامج.

وت�سرتك جميع ال�سابات يف نف�س الهدف - وهو 

اأن يكون لديهن مهنة ويك�سنب لقمة العي�س.

منو  معدل  انخفا�س  مــن  يعاين  اقت�ساد  ويف   

البطالة،  معدلت  فيه  وترتفع  املحلي  الناجت  اإجمايل 

املناطق  يف  ال�سابات  اأمــام  املتاحة  العمل  فر�س  فاإن 

فر�س  با�ستثناء  منعدمة،  �سبه  تكون  تكاد  الفقرة 

العمل كخادمات باملنازل.

عليها  تهيمن  التي  التقليدية  الوظائف  تتيح  ول 

اأخ�سائية  اأو  ال�سكرترة  وظيفة  مثل  عــادة  الن�ساء 

الزلزال الذي ضرب هايتي عام 
2010م خلف 100 ألف قتيل.

أسواق عالمية
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واآفــاق  فر�س  �سوى  اللغوي،  احلقل  يف  اأو  التجميل 

حمدودة للغاية.

فيتيح  التقليدي  غر  القطاع  اإىل  الن�سمام  اأما 

اأكر  ُيعترب  ال�سابات  الطلب على  ا ممتازة،كون  فر�سً

من الطلب على الرجال يف مواقع العمل نظرًا لأنهن 

اأكر ان�سباًطا.

اخل�سبية  وامل�سغولت  النجارة  وظائف  وتنطوي 

على فر�س لإدرار اأجور مغرية واحل�سول على عقود 

الثقيلة  املعدات  حقل  يف  العمل  اأن  كما  �سنوية.  عمل 

ميثل جماًل مرتفع الدخل.

تك«،  »هايتي  مركز  من  دبلوم  على  وباحل�سول 

على  احل�سول  يف  الــبــدء  مــن  يتمكن  ال�سابات  ــاإن  ف

وظائف يح�سلن فيها على اأجر 500 غورد يومًيا )12 

املحلي  الأدنــى  احلد  �سعف  وهو   - اأمريكًيا(  دولًرا 

ا جميع ال�سركات. لالأجور، وهو ما ل تقدمه اأي�سً

ومن خالل هذا الربنامج، جتري معاجلة جوانب 

عن  ف�ساًل  هايتي،  يف  اجلن�س  بنوع  املت�سلة  املعاناة 

من  عادة  املــراأة  مينع  ما  اجل�سدي،  للعنف  التعر�س 

القطاع،  هــذا  يف  الــواجــب  التقدير  على  احل�سول 

والفكرة ال�سائدة هي اأنه ل ميكنها اأن تتمتع بالكفاءة 

الأمر،  غالب  الرجال يف  عليه  يهيمن  �سوق  للعمل يف 

وفًقا  التدريب  ت�سميم  يتم  الإدمــاج،  هذا  ولت�سهيل 

لحتياجات اأ�سحاب العمل، اأي ال�سركات املحلية.

�لدول �ملانحة.. و�لتحركات �لدولية

على  2012م   اأبــريــل   20 يــوم  عقد  اجتماع  يف 

و�سندوق  ــدويل  ال للبنك  الربيع  اجتماعات  هام�س 

النقد الدويل ملناق�سة مدلولت التقرير على الأعمال 

املعنية ببناء قدرة املجتمعات على جمابهة الكوارث، 

الدولية  واملنظمات  النامية  والبلدان  املانحون  اأعــاد 

التاأكيد على التزامهم ببناء هذه القدرة الأولوية عند 

التخطيط لأعمال التنمية. 

ــوؤولــني على  ــس كــمــا اتــفــقــت جمــمــوعــة كــبــار املــ�

اإىل احلــد مــن خماطر  الــرامــيــة  الــتــدابــر  اأن دمــج 

التنمية  اأجندة  يف  املناخ  تغر  مع  والتكيف  الكوارث 

ميثل عن�سًرا حيوًيا يف بناء القدرة على املجابهة يف 

خمتلف املجتمعات املحلية والبلدان.

وقال املدير املنتدب بالبنك الدويل حممود حميي 

اأن  الكوارث ميكن  اأن  �سهدنا كيف  ما  »كثًرا  الدين: 

التنمية. وفوق  الذي حققته  التقدم  تبدد �سنوات من 

خمتلف،  لعامل  ال�ستعداد  اإىل  الآن  نحتاج  هذا،  كل 

من تو�سع ح�سري �سريع ومناخ متغر، كالهما يعيد 

لكن،  تفاقمها..  من  ويزيد  الكوارث  خماطر  ت�سكيل 

مثلما ناق�سنا اليوم، ل ينبغي اأن تتحكم اجلغرافيا يف 

م�سر الدول، كما ل ينبغي اأن يكون امل�ستقبل - حتى 

واإن كان غر موؤكد ول ميكن التنبوؤ به حينما نح�سب 

ال�سيا�سات  انتهجت  اإذا  خميًفا   - املناخ  تغر  تاأثر 

الوقائية ال�سحيحة اليوم«.

على  املجتمعات  قــدرة  حول  ا�ستفاد احلوار  وقد 

اإليه الحتــاد الأوروبــي  جمابهة الــكــوارث،  الــذي دعا 

وحكومة اليابان وال�سندوق العاملي للحد من الكوارث 

والنتعا�س من اآثارها /البنك الدويل، من تقرير الهيئة 

بعنوان  املناخ ال�سادر  بتغر  املعنية  الدولية  احلكومية 

والكوارث  ال�سديدة  املناخية  التقلبات  خماطر  اإدارة 

لغر�س تعزيز التكيف مع تغر املناخ.

»كري�ستوفر فيلد، الرئي�س امل�سارك لفريق العمل 

املناخ  لتغر  الدولية  احلكومية  للجنة  التابع  الثاين 

حذر املجموعة قائاًل »اأو�ساع املخاطر اآخذة يف التغر 

للمناخ  ال�سديدة  الــظــروف  من  �ستى  اأنـــواع  فثمة   -

والطق�س تتزايد ومن املرتقب اأن تتفاقم يف امل�ستقبل. 

تواتر  زيــادة  نتوقع  القرن،  منت�سف  حلول  ومع 

موجات  فاأ�سد  اأمثالها.  ع�سرة  ال�سديد  احلر  نوبات 

احلر التي ن�سهدها حالًيا مرة واحدة كل ع�سر �سنوات 

�ستتحول اإىل ظاهرة �سنوية«.

العديد من  ن�سهد يف  بالفعل  »اإننا  واأو�سح فيلد: 

الأمــطــار ويف مدة  زيـــادة يف غـــزارة �سقوط  املــواقــع 

نوبات اجلفاف و�سدتها. ميثل هذا اأخباًرا �سيئة فعاًل 

للعديد من املجتمعات املحلية الفقرة التي تعي�س يف 

بالفعل لظروف مناخية معتدلة مثل  مناطق معر�سة 

الأ�سد  الفئات  هم  املت�سررين  واأكــر  الفي�سانات. 

�سعًفا يف البلدان النامية - ففي عام 2010، ت�سببت 

الفي�سانات يف باك�ستان وحدها يف ت�سريد �ستة ماليني 

�سخ�س«.

وتعد الفي�سانات اأكر الكوارث الطبيعية تواتًرا، 

املــدن  عــن  بحثية  الـــدويل ورقـــة  البنك  اأ�ــســدر  وقــد 

بالفي�سانات  تاأثروا  فيها عدد من  والفي�سانات  قدر 

عام 2010 بنحو 178 مليون �سخ�س. 

للفي�سان  للتعر�س  الرئي�سية  الأ�ــســبــاب  ومــن 

غر  الغالب  ويف   - امل�سبوق  غر  احل�سري  التو�سع 

املنظم وغر املخطط - يف العامل النامي الذي ي�سم 

مناطق  اأو  خ�سبة  في�سية  �سهوًل  منه  كبر  جانب 

�ساحلية. 

املناطق  من  انتقلوا  من  عدد  بلغ  ال�سني،  ففي 

الداخلية اإىل ال�ساحلية خالل الع�سرين �سنة املا�سية 

يعي�سون  من  عدد  و�سيبلغ  �سخ�س.  مليون   100 نحو 

يف ال�سهول الفي�سية املنخف�سة عن م�ستوى الفي�سان 

بحلول عام 2100 نحو 600 مليون �سخ�س.

هايتي
تبلغ م�ساحة هايتي 27.750 كم2، )6.236 ميل2( وعا�سمة البالد بورت اأو 

بران�س واأهم املدن بورت بابك�س، وكيب هابيتان. 

�سرقها جمهورية  يف  جزيرة ه�سبانيول،  من  الغربي  الثلث  هايتي  ت�سغل 

مياه البحر  ـــغـــرب  ال يف  تــفــ�ــســلــهــا  ثـــلـــثـــي اجلـــزيـــرة،  ــل  ــان وحتــت ــك ــي ــن ــدوم ال

الكاريبي عن كوبا وجامايكا، وهي اإىل كوبا اأقرب. ت�سكل املرتفعات اأكر من ثالثة 

الغرب،  ت�سر نحو  ثم  اأر�س جارتها،  املرتفعات من  اأرا�سي هايتي، ومتتد  اأرباع 

ال�سهول  بع�س  املرتفعات  وت�سم  م(،  ل�سل )2680  ه�سابها جبل  قمم  واأعلى 

والوديان، ويف غربي هايتي خليج جوناف، حيث ي�سم جزيرة جوناف التابعة لها.

المجتمعات المحلية أكثر قدرة 
على التعافي من آثار الكوارث.
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حققت �مل�سارف �لإ�سالمية جناًحا على عدة �سعد جعلها جتذب �لأنظار �لعاملية �إىل مدى ما 

تتمتع به من ركائز تنموية قوية، وما ت�سجعه من فر�س ��ستثمارية تقوم على �لدعائم �لإ�سالمية، 

�أن �مل�سارف �لإ�سالمية جمرد بنوك جتارية تقوم فقط على �لربح  لكن رغم ذلك يعتقد �لبع�س 

�لتى  �لقت�سادية  �لفكرة  تو�سيح  ي�ستوجب  ما  �لتقليدية،  �لبنوك  ذلك  يف  متاثل  وهي  �مل��ادي، 

مقدمتها  ويف  �لإ�سالمية  �لدول  �عتمدت  �لذي  �لفكري  �لنهج  وكذلك  �مل�سارف،  تلك  عليها  قامت 

�ململكة �لذي يحكم هذ� �لتوجه، �إ�سافة �إىل تو�سيح بع�س �ملحاور �خلا�سة باأهمية دعم �لقت�ساد 

�لإ�سالمي وت�سجيعه لي�سبح �لأمنوذج �لذي يجب �أن يحتذى به �قت�سادًيا عربًيا وعاملًيا.

نجاحات.. ال تخلو من التشكيك
االقتصاد اإلسالمي

قضية العدد
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القت�سادي  الباحث  يقول 

الرغبة  اإن  الأحمد  عبدالرحمن 

ع�سري  اقت�سادي  نظام  اإقامة  يف 

يحفظ هوية الأقطار الإ�سالمية ويحقق 

انـهيار  اإثـــر  ظــهــرت  وقــوتـــــهــا  م�ساحلها 

الدولة العثمانية وظهور النزعات ال�ستقاللية 

�سيطرة  حتت  وقعت  التي  الإ�سالمية  الأقطار  يف 

الدول الغربية ال�ستعمارية. 

ومل تكن ال�سلطات ال�ستعمارية ُتخفي نزعتها 

يف  وتوجهاتـها  والتعليم  الثقافة  على  التاأثر  يف 

التي  القوانني  وو�سع  الت�سريعات  �سياغة  اإعــادة 

تتفق مع توجهاتـها العلمانية، وذلك على امل�ستويني 

املدين والتجاري. 

املثقفني  مــن  ال�سفوة  حفيظة  هــذا  واأثــــار 

خلو�س  وا�ستعداًدا  رغبة  اأكر  وجعلهم  الوطنيني 

الهوية  على  للحفاظ  الفكري  ال�ستقالل  معركة 

الإ�سالمية. 

املعركة  هـــذه  خ�سم  يف  الــ�ــســائــع  مــن  وكـــان 

الفكرية اأن ال�ستقالل ال�سيا�سي �سرورة لت�سفية 

القت�سادي  ال�ستقالل  واأن  الفكرية،  التبعية 

الأ�سا�سية  الــقــاعــدة  هــو  الإ�ــســالمــي  الإطــــار  يف 

لال�ستقالل ال�سيا�سي.

العاملية  للراأ�سمالية  التحدي  مناخ  اإطار  ويف 

والنظم  والقيم  ال�سريعة  لإحياء  الدعوة  تزايدت 

مواجهة  تتم  حتى  منا�سبة  بــاآلــيــات  الإ�سالمية 

وميكن  ال�ستعمارية  وحتدياتـها  الراأ�سمالية 

�سيطرة  مــن  الــتــخــلــ�ــس  ــة  الإ�ــســالمــي ــالأقــطــار  ل

ا  اأي�سً تتفق  ل  التي  اجلديدة  والأفكار  احلركات 

املجال  التقدم يف  الإ�سالمية وحتقق  ال�سريعة  مع 

ــادي، وهــكــذا ظــهــر الهــتــمــام بــاإقــامــة  القــتــ�ــس

اأوائــل  منذ  وتطبيًقا  فكًرا  الإ�سالمي  القت�ساد 

القرن الع�سرين يف غمرة اأحداث وتطورات عديدة 

داخل الأقطار الإ�سالمية وخارجها.

من مكة املكرمة.. بداأت االإرها�شات

الثانية  العاملية  للحرب  التالية  الفرتة  ويف 

الأخــرى  تلو  الواحدة  الإ�سالمية  الأقطار  نالت 

لتحقيق  م�سرتـها  وبــداأت  ال�سيا�سي  ا�ستقاللها 

اجلديد  الإطــار  ذلك  ويف  القت�سادية.  التنمية 

ظهرت عدة توجهات فكرية و�سيا�سية ت�ستـهدف 

النظام  ت�سكيل  اإعــــادة  اأو  اإقــامــة  على  العمل 

القت�سادية  ال�سيا�سات  يف  والتاأثر  القت�سادي 

الكلية. 

ومن اأبرز تلك التوجهات:

م�ستقل  وطــنــي  اقت�سادي  نــظــام  اإقــامــة   -

ينخف�س فيه العتماد على اخلارج، وُتعطى فيه 

احتياجات  بتلبية  تـهتم  التي  لل�سيا�سات  اأولوية 

التنمية  حتقيق  على  وتعمل  الأ�سا�سية  ال�سكان 

اعتماًدا على املوارد الذاتية ب�سفة اأ�سا�سية.

- احلفاظ على النظام القت�سادي ال�سابق 

ــن حــيــث هــويــتــه الــراأ�ــســمــالــيــة،  لــال�ــســتــقــالل م

ال�سلة  توؤكد  التي  ال�سيا�سات  اعتماد  وا�ستمرار 

ال�سابقة  ال�ستعمارية  وبالدول  بالعامل اخلارجي 

ولكن على اأ�س�س جديدة ت�سعى لتحقيق امل�سلحة 

الوطنية.

اإ�سالمي  اقت�سادي  نظام  باإقامة  املناداة   -

اإطــار  يف  القت�سادية  امل�سالح  لتحقيق  ي�سعى 

متوازنة  عالقات  على  واحلفاظ  م�ستقل،  وطني 

حتقيق  على  ال�سعي  مــع  اخلــارجــي  الــعــامل  مــع 

التكامل مع بقية الأقطار الإ�سالمية.

جدة  يف  عبدالعزيز  املــلــك  جلامعة  وكـــان 

لالقت�ساد  عاملي  موؤمتر  باأول  املبادرة  يف  ف�سل 

الإ�سالمي اأُقيم يف مكة املكرمة عام 1976م، كما 

كان للمعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب بالبنك 

واإجنــاح  اإقامة  يف  كبر  دور  للتنمية  الإ�سالمي 

ولقد  اأُقيمت.  التي  واملوؤمترات  الندوات  معظم 

�سبه  نحو  على  والندوات  املوؤمترات  هذه  ُعقدت 

البنوك اإلسالمية والتنمية
نظام  على  الهجوم  مع  لي�س  الإ�سالمية  امل�سارف  مو�سوع  يف  الفكرية  امل�ساهمات  ظهرت 

ا مع الرغبة يف اإقامة �سرح م�سريف اإ�سالمي ي�سهم يف دفع عجلة التنمية  الفائدة فقط، ولكن اأي�سً

القت�سادية لالأقطار الإ�سالمية وتخلي�سها من اأعباء التبعية القت�سادية للعامل الغربي.

اأوائل امل�ساهمات تلك التي ظهرت يف حما�سرات حممد عبداهلل املغربي وكتابات  ومن 

عي�سى عبده واأبو الأعلى املودودي واأحمد النجار،  التي عملت على اإر�ساء املالمح العامة لنظام 

م�سريف ل يتعامل بالفائدة اأخًذا اأو عطاًء. وا�ستطردت امل�ساهمات بعد ذلك، ولكن يف جمال 

اأكر حتديًدا وهو اإقامة منوذج مل�سرف اإ�سالمي يعتمد يف تعبئة موارده التمويلية ويف توظيفها 

على و�سائل قائمة على امل�ساركة يف الربح واخل�سارة، وذلك يف اإطار ا�ستبعاد الفائدة متاًما.

الإ�سالمية  التمويل  و�سائل  وتطوير  حتديث  كيفية  بحث  اإىل  املقدمة  الأعمال  واجتهت 

ال�سركة  اإجــازة  مت  البحث  اإطــار  ويف  الإ�سالمية،  امل�سرفية  الأعمال  تالئم  حتى  التقليدية 

قيام  اأتاح  الذي  الأمر  وهو  الإ�سالمي،  امل�ساركة  عقد  اإطار  يف  امل�سوؤولية  حمدودة  امل�ساهمة 

حتى  امل�سرتكة  امل�ساربة  واأجيزت  لل�سركات،  املعا�سرة  القوانني  اإطار  يف  الإ�سالمية  البنوك 

واحد  وعــاء  يف  فتجتمع  الإ�سالمي  البنك  لدى  اأموالهم  و�سع  من  الأمــوال  اأ�سحاب  يتمكن 

في�ستخدمها وفًقا ملا يراه منا�سًبا يف الأن�سطة املختلفة.
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م�ستمر منذ اأن ُعقد الأول منها يف مكة املكرمة، 

عاملي  م�ستوى  على  ــا  اأيــ�ــسً اأعــمــالــهــا  ن�سر  ومت 

الفرن�سية  واأحياًنا  والإجنليزية  العربية  باللغتني 

اأو بلغات اأخرى.

دعم وت�شجيع

وتو�سح د.نعمت عبداللطيف الباحثة مبركز 

القت�ساد  اأن  الإ�سالمي  لالقت�ساد  كامل  �سالح 

اجلانب  يف  كبرة  دفعة  ا  اأي�سً لقي  الإ�سالمي 

جبهتني  على  الأخــر  القرن  الربع  يف  املوؤ�س�سي 

اأ�سا�سيتني: التعليم وامل�سرفية.

فعلى م�ستوى التعليم اجلامعي الأول والعايل 

علمية  اأق�سام  اإن�ساء  مت  الإ�سالمية  الأقطار  يف 

الإ�سالمي  القت�ساد  يف  متخ�س�سة  �سعب  اأو 

باململكة  اأخــرى  وجامعات  القرى  اأم  جامعة  يف 

درمـــان  اأم  جــامــعــة  الــ�ــســعــوديــة، ويف  الــعــربــيــة 

بال�سودان  اأخــرى  جامعات  وخم�س  الإ�سالمية 

ويف اإيران.

لالقت�ساد  العايل  املعهد  اإن�ساء  مت  كذلك 

وكلية  بباك�ستان،  اأبـــاد  اإ�ــســالم  يف  الإ�ــســالمــي 

الإ�سالمية  الإدارية باجلامعة  والعلوم  القت�ساد 

العاملية يف ماليزيا التي متنح درجات جامعية يف 

ملقررات  الكربى  الأهمية  اإعطاء  مع  القت�ساد 

عدد  هناك  ذلــك  وغــر  الإ�ــســالمــي.  القت�ساد 

الإ�ــســالمــي تعر�س  الــعــامل  مــن اجلــامــعــات يف 

القت�ساد  يف  متخ�س�سة  ودبلومات  مــقــررات 

منها  الأكــادميــيــة  مقرراتـها  �سمن  الإ�ــســالمــي 

جامعة الإ�سكندرية مب�سر، وجامعة الرموك يف 

الأردن، وجامعة الأوزاعي يف لبنان.

ال�سباب  من  كبرة  ــداد  اأع تخرجت  كذلك 

اجلامعي الذين يحملون فكًرا اقت�سادًيا اإ�سالمًيا 

قاباًل للتطبيق والتطوير، كما مت اإجناز ع�سرات 

من الر�سائل العلمية يف القت�ساد الإ�سالمي على 

م�ستوى املاج�ستر والدكتوراه.

علم  وجد  فقد  الإ�سالمي  العامل  خارج  اأما 

ا اإىل عدد من  القت�ساد الإ�سالمي طريقه اأي�سً

احرتاًما  لقي  كما  العليا،  واملعاهد  اجلامعات 

النقد  )ك�سندوق  الدولية  املنظمات  بع�س  من 

جامعة  فــاإن  املثال  �سبيل  وعلى   )IMF الــدويل 

Loughborough وجامعة Durham يف و�سط 
يف  متخ�س�سة  مقررات  تقدم  اإجنلرتا  و�سمال 

برنامج  الأخـــرة  ــدى  ول الإ�ــســالمــي  القت�ساد 

يف  التخ�س�س  يتيح  املاج�ستر  م�ستوى  على 

ا املعهد الدويل  التمويل الإ�سالمي.. وهناك اأي�سً

لندن،  بجامعة  والتاأمني  الإ�سالمي  لالقت�ساد 

الوليات  يف  الإ�سالمي  للفكر  العايل  واملعهد 

املتحدة.

انتقادات

العنزي  منال  القت�سادية  الباحثة  وتــرى 

اأن متيز البنوك الإ�سالمية باملعامالت اخلالية 

اأ�سحاب  اإقبال  يف  كبر  اأثــر  له  كان  الربا  من 

املدخرات احلري�سني على دينهم يف ال�ستثمار 

مــن خــاللــهــا، لــكــن احلــقــبــة الأخــــرة �سهدت 

تراجًعا ن�سبًيا يف امل�سارف الإ�سالمية لأ�سباب 

الأ�سا�س  اأن  بحجة  عليها  الهجوم  منها  عديدة 

الفائدة  نــظــام  ربــويــة  وهــو  عليه  تــقــوم  الـــذي 

الت�سريعات  مالءمة  عدم  ومنها  �سحيح،  غر 

البنوك  لوائح  وتطبيق  لها  الو�سعية  امل�سرفية 

املركزية بحذافرها عليها رغم اختالف نوعية 

الإقرا�سي  الن�ساط  عن  ال�ستثماري  ن�ساطها 

للبنوك التجارية.

للم�سارف  يوجه  ما  اأخطر  اأن  تــرى  وهــي 

الإ�سالمية هو عدم قدرتـها على متييز ن�ساطها 

امل�سريف عن الن�ساط امل�سريف التجاري ب�سكل 

وا�سح. فقد اعتمدت هذه امل�سارف الإ�سالمية 

يف توظيف معظم مواردها على �سيغة املرابحة 

لالآمر بال�سراء والتي لقت انتقاًدا من الفقهاء 

ت�سهًرا  لقت  كما  الإ�سالميني  والقت�ساديني 

اإىل عدم فهم جوهر  ويرجع هذا  من غرهم، 

الأجهزة  قبل  من  الإ�سالمي  امل�سريف  التمويل 

الإدارية والعديد من العاملني يف هذه امل�سارف، 

جتديد  على  القدرة  عدم  اإىل  ا  اأي�سً يرجع  كما 

ابتكار  اأو  التقليدية  الإ�سالمية  التمويل  و�سائل 

اجلديد منها يف اإطار ال�سريعة الإ�سالمية.

رجــال  على  �سك  ول  تقع  هنا  واملــ�ــســوؤولــيــة 

اإليه  ُي�سار  �سوف  ما  وهذا  الإ�سالمي  القت�ساد 

قضية العدد
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البحث  اأعمال  وتقومي  ا�ستعرا�س  بعد عند  فيما 

ُي�سار  اأن  بــد  ل  ارتــبــاط  وثمة  املــجــال.  هــذا  يف 

الإ�سالمية  امل�سرفية  املوؤ�س�سة  اإليه هنا بني منو 

القت�ساد  جمــال  يف  التعليمية  املوؤ�س�سة  ومنــو 

�سحي  ب�سكل  الأوىل  منو  لأن  ذلــك  الإ�سالمي، 

ا متزايدة للعمل  ومطرد كان ميكن اأن ُيهيئ فر�سً

القت�ساد  يف  املتخ�س�سني  للجامعيني  بالن�سبة 

الإ�سالمي.

تطوير الفكر االقت�شادي 

امل�سرفية  التجربة  اأن  العنزي  تــرى  كما 

الإ�ــســالمــيــة وحــدهــا هــي الــتــي اأبــانــت العيوب 

ال�سرعية يف �سيغة املرابحة لالآمر بال�سراء، فلم 

قبل  من  العيوب  يتبني هذه  اأن  اأحد  بو�سع  يكن 

خو�س هذه التجربة، واأنه بالإمكان معاجلة هذه 

اأنـها  اأثبتت  التي  ال�سيغة  على  لالإبقاء  العيوب 

�سيغ  وهناك  املتعاملني.  من  كبًرا  اإقباًل  تلقى 

بالتملك  املنتهية  الإجــارة  مثل  للتمويل  اأخــرى 

اأ�س�س من  مل ت�سلم من النتقاد والتجريح على 

ال�سريعة.

يف  الإ�ــســالمــي  القت�سادي  الفكر  اأن  كما 

اإىل  ما�سة  حــاجــة  يف  يـــزال  ل  التمويل  جمــال 

تطوير كبر حتى ل يجتهد العاملني يف امل�سارف 

كان  واإن  عليه،  يــوؤاخــذون  نحو  على  الإ�سالمية 

عبء هذا الجتهاد يقع اأ�سا�ًسا على القت�ساديني 

وامل�سارف  النقود  يف  املتخ�س�سني  الإ�سالميني 

ما  كــل  يعر�سوا  اأن  عليهم  اأن  على  والتمويل، 

درايــة  لهم  الذين  الفقهاء  على  اإليه  يتو�سلوا 

ب�سوؤون املعامالت املالية.

احلفاظ على ثروات املجتمع

العمري  مها  القــتــ�ــســاديــة  الكاتبة  وتـــرى 

يف  تكتمل  الإ�ــســالمــيــة  املــ�ــســارف  وظــائــف  اأن 

التوجه التنموي ال�سامل الذي ياأخذ يف العتبار 

اأولويات  و�سع  يف  الإ�سالمية  ال�سريعة  مقا�سد 

وذلك  والكماليات،  واحلاجات  ال�سروريات  من 

وتكافله  املجتمع  ثــروات  على  ا  اأي�سً للمحافظة 

الأعلى(: ويف هذا  )ولي�س  الأمثل  امل�ستوى  لبلوغ 

ل ت�سمل ال�ستثمارات التنموية م�سروعات البنية 

الأ�سا�سية مبا تقت�سيه امل�سلحة العامة فح�سب، 

عدد  حتقيق  الإ�سالمي  امل�سرف  ي�ستهدف  بل 

درا�سات  تثبيت ذهنية  بينها:  الأهــداف من  من 

الف�سل  حلــالت  حتا�سًيا  القت�سادية  ــدوى  اجل

تر�سيد  مــع  الإنــتــاجــيــة  وحتفيز  اخلــ�ــســارة،  اأو 

واحرتام  الدخــاري،  الوعي  ون�سر  ال�ستهالكية، 

الــعــمــل )الــكــ�ــســب احلــــالل( بــاعــتــبــاره عــبــادة، 

واإر�ساء قواعد جمتمع العدل والتكافل.

القــتــ�ــســادي  الــنــ�ــســاط  لعاملية  وبالن�سبة 

مــبــداأ  تطبيق  فــــاإن  احلــــدود  عــرب  الإ�ــســالمــي 

عملًيا  يــوؤخــذ  ومــكــان  زمـــان  كــل  يف  �سالحيته 

جمتمع  كــل  حــاجــات  ح�سب  املــرونــة  مبــراعــاة 

وظروفه مبا ل يتعار�س والأحكام ال�سرعية. 

وهي ت�سر اإىل اأن هدف امل�سروع الإ�سالمي 

اإطار  يف  ولكن  ممكنة  اأربــاح  اأق�سى  حتقيق  هو 

الفرد  لرقابة ذاتية من  اإ�سالمية تخ�سع  اأ�سواق 

الأ�سواق  على  حكومية  ورقابة  ت�سرفاته،  على 

متمثلة يف احل�سبة، ومن جهة اأخرى فاإن حتقيق 

يتيح  وحدها  الكفاءة  بطريق  ممكن  ربــح  اأكــرب 

زيادة  اإىل  يوؤدي  لأنه  للمجتمع  الرفاه  من  مزيد 

احلاجات  وذوي  للفقراء  التحويلية  املدفوعات 

املا�سة عن طريق الزكاة وغرها.

املــوؤ�ــســ�ــســة  تفعيل  عــلــى  الــعــمــل  فــــاإن  ولــــذا 

غاية  يف  اأمــــًرا  اأ�ــســبــح  الإ�ــســالمــيــة  امل�سرفية 

اخلطاأ  املمار�سات  بع�س  كادت  اأن  بعد  الأهمية 

تفقدها هويتها املميزة جتاه املوؤ�س�سة امل�سرفية 

الربوية. 

الإ�سارة  �سرورة  من  املجال  هذا  يف  بد  ول 

و�سائل  العتماد على  ال�ستمرار يف  اإىل خطورة 

حمل  هي  بينما  اإ�سالمية،  باأنـها  ُتو�سف  متويل 

�سك وانتقاد �سديد من القت�ساديني الإ�سالميني 

واإىل  الإ�ــســالمــي،  الفقه  اأهــل  من  العديد  ومــن 

خطورة ا�ستمرار �سيطرة اأ�سحاب روؤو�س الأموال 

الإ�سالمية.  امل�سرفية  املوؤ�س�سة  على  ال�سخمة 

علمي  نحو  على  املوؤ�س�سة  هــذه  تــدار  اأن  بد  فال 

اإ�سالمية  ثقافة  بني  يجمعون  اأ�سخا�س  بوا�سطة 

كافية  م�سرفية  وخــربة  عالية  عقدية  ودوافـــع 

امل�سريف  العمل  ــاأهــداف  ب موؤمنني  ومبوظفني 

يف  والت�سحية  اجلهد  بذل  و�سرورة  الإ�سالمي 

با�ستخدام  اإل  ذلك  يتحقق  ولن  جناحه،  �سبيل 

اأعداد متزايدة ممن تلقوا درا�سات يف القت�ساد 

الإ�سالمي، ولي�س بوا�سطة اأ�سخا�س ممن ي�سعون 

اإىل احل�سول على اأية وظائف ذات دخل مرموق.

اأما موؤ�س�سات الزكاة والوقف واحل�سبة التي 

القت�سادي  النظام  اإحــيــاء  ورائــهــا  من  ُينتظر 

علمية  جهود  اإىل  بحاجة  زالــت  فما  الإ�سالمي 

وعملية يف اأداء وظائفها وحلولها، وبالتايل حمل 

املوؤ�س�سات الو�سعية القائمة.

اأن ثمة م�سوؤولية كبرة ملقاة على  كما ترى 

ي�سعوا  حتى  الإ�سالمي  القت�ساد  رجــال  عاتق 

اإ�سالمية  اأ�س�س  على  واقعية  اقت�سادية  منــاذج 

متينة، وي�سعوا ت�سورات وا�سحة عن ال�سيا�سات 

مت  واإذا  لنجاحها.  الالزمة  والظروف  والآليات 

النجاح يف ذلك فيمكن اأن ت�سبح هذه النماذج 

وغر  اإ�سالمية  جميًعا  النامية  للبلدان  منارة 

اإ�سالمية.

البحث العلمي واالقتصاد اإلسالمي
حقق البحث العلمي يف القت�ساد الإ�سالمي منًوا كبًرا على مدى ثمانية وع�سرين عاًما 

النمو يف عدد  املكرمة. ومتثل هذا  الإ�سالمي مبكة  موؤمتر عاملي لالقت�ساد  اأول  عقب عقد 

ا. من الأبحاث واملوؤلفات وتنوعها بلغات عاملية خمتلفة ولكن بالعربية والإجنليزية خ�سو�سً

ومع ذلك فاإن الهتمام بالبحث العلمي يف هذه املو�سوعات ما زال يحتاج اإىل دفعة كبرة 

من الناحية التحليلية البحتة حتى ت�سبح و�سائل التمويل الإ�سالمية بالدرجة من الكفاءة يف 

املمار�سات العملية ما يجعل امل�سارف الإ�سالمية يف مرتبة تناف�سية عالية متكنها من تنمية 

ن�ساطها ب�سكل �سحي على ح�ساب تقل�س ن�ساط امل�سارف الربوية يف الأقطار الإ�سالمية.

ا ما زالت اأبحاث الزكاة حتتاج اإىل دفعة كبرة لبيان الآليات العملية التي ي�سبح بها  اأي�سً

النظام املايل وا�سًحا من حيث احلاجة اأو عدم احلاجة اإىل فر�س �سرائب وباأي قدر، وكيف 

يعامل غر امل�سلمني يف الأقطار الإ�سالمية مالًيا، هذا بالإ�سافة اإىل كيفية معاجلة م�سكالت 

اأخرى حادة يف اإطار نظام مايل اإ�سالمي، مثاًل م�سكلة الدين العام الداخلي التي اأ�سبحت 

تثقل كاهل معظم، اإن مل يكن جميع احلكومات يف العامل الإ�سالمي.
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التوسع فيها بوابة الخطر
املشتقات املالية..

كانت املشتقات املالية املبنية على ديون عقارية أحد أسباب األزمة املالية العاملية التي الزالت 
تلقي بظاللها وتداعياتها على العالم.

أنه بحكم طبيعتها  إال  املخاطر  تغطية  املالية يف  للمشتقات  البالغة  األهمية  وبالرغم من 
ذاتها  حد  يف  إنها  حيث  واخل��س��ارة،  الربح  احتماالت  تتضمن  كذلك  فهي  بالتوقعات  املرتبطة 
تتضمن مخاطر تؤدي يف بعض األحيان إلى خسائر هائلة وغير محتملة مما يتسبب يف خلق 
وكيفية  ومخاطرها  وإيجابياتها  وآليتها  املالية  املشتقات  ماهية  يوضح  التالي  التقرير  أزم��ة. 

التحكم فيها.
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املتعاملون يف امل�شتقات املالية 

اإىل  املالية  امل�ستقات  يف  املتعاملون  ي�سنف  

فئتني: 

وهم  النهائيون،  امل�ستخدمون  الأوىل:  الفئة 

اإما  املالية،  امل�ستقات  عقود  باإبرام  يقومون  الذين 

وت�سمل  امل�ساربة،  لغر�س  واإمــا  الحتياط،  لغر�س 

مثل  املوؤ�س�سات،  من  وا�سعة  جمموعة  الفئة  هــذه 

ال�ستثمار،  و�سركات  التاأمني،  و�سركات  امل�سارف، 

و�سناديق ال�ستثمار، و�سناديق التقاعد.                               

ال�سوق  و�سناع  الو�سطاء  فئة  الثانية:  الفئة 

الذين يلبون احتياجات امل�ستخدمني النهائيني، من 

خالل ا�ستعدادهم الدائم للبيع اأو ال�سراء، حمققني 

اأرباحهم من خالل الفروق بني اأ�سعار البيع واأ�سعار 

ال�سراء التي يعر�سونها، وت�سمل هذه الفئة �سركات 

ال�ستثمار وامل�سارف الفاعلة يف الأ�سواق العاملية. 

اأغرا�ش امل�شتثمرين  

اإىل  امل�ستقبلية  العقود  يف  امل�ستثمرون  ينق�سم 

فئتني: فئة املحتاطني، والذين يتعاملون بهذه العقود 

لغر�س احلماية من التغرات ال�سعرية يف امل�ستقبل 

يف غر �ساحلهم، وفئة امل�ساربني والذين يتعاملون 

بها لغر�س حتقيق الأرباح.                                                                 

ل��غ��ر���ش  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ال��ع��ق��ود  • ا���ش��ت��خ��دام 
التغطية:

هــنــا،اإبــرام  ــاط(  ــي )الحــت بالتغطية  يق�سد 

اأو �سراء بتواريخ تنفيذ م�ستقبلية باأ�سعار  عقود بيع 

حمددة، وذلك بغر�س احلد من اخل�سائر التي من 

التي  العك�سية  التغرات  ب�سبب  لها  التعر�س  املمكن 

قد تطراأ يف امل�ستقبل على اأ�سعار ال�سلع.                                                                                                           

وتتمثل اأهم �سور التغطية يف:

طويل: مبركز  • التغطية 
اأ�سل ما  اإىل  اإذا كان هناك م�ستثمر يف حاجة 

على  بالتعاقد  اأخذ مركز طويل،  فيمكنه  م�ستقبال، 

�سراء ذلك الأ�سل من خالل �سوق العقود امل�ستقبلية، 

وهو ما يطلق عليه التغطية الطويلة.   

يفرت�س  التغطية،  مــن  الــنــوع  هــذا  ولتو�سيح 

مع  اتفاًقا  اأبرمت  القمح  لدقيق  منتجة  موؤ�س�سة  اأن 

على  �سهرًيا،  الدقيق  من  كميات  لتبيعها  حمــالت 

هذه  انتظرت  فاإذا  معينة،  باأ�سعار  الت�سليم  اأ�سا�س 

من  القمح  من  احتياجاتها  ب�سراء  لتقوم  املوؤ�س�سة 

ال�سوق احلا�سر)الفوري(يف التواريخ املحددة، فقد 

تفاجاأ باأن �سعر القمح ارتفع ارتفاًعا كبًرا يف �سهر 

اإىل  بها  تنتهي  قد  خل�سائر  يعر�سها  قد  مما  مــا، 

الإفال�س، فالأ�سعار املتفق عليها لبيع الدقيق قد ل 

تكفي لتغطية �سراء القمح.                                                                                   

املوؤ�س�سة  تقوم  فقد  املخاطر،  هــذه  ملواجهة  و 

بعقود �سراء للقمح باأ�سعار حمددة، وبتواريخ ت�سليم 

اأ�سا�سها ميكنها  اإليه، وعلى  توقيت احلاجة  تنا�سب 

لها  ت�سمن  باأ�سعار  وذلك  الدقيق  بيع  عقود  اإبــرام 

حتقيق عائد منا�سب.

ال�سوق احلا�سر  القمح يف  اأ�سعار  ارتفعت  فاإذا 

يف تاريخ الت�سليم فاإن املوؤ�س�سة لن تخ�سر �سيًئا، ذلك 

ال�سوق  يف  ال�سعر  ارتفاع  عن  الناجتة  اخل�سائر  اأن 

ارتفاع  عن  الناجتة  املكا�سب  تعو�سها  احلا�سر، 

�سعر العقد امل�ستقبلي، فمخاطر تغر الأ�سعار �سوف 

يتحملها الطرف الآخر يف العقد اأي البائع. 

التغطية مبركز ق�شري

بائع على عقد  امل�ستثمر ملركز  اأخذ  بها  يق�سد 

اأ�سل  �سعر  انخفا�س  خماطر  ملواجهة  م�ستقبلي 

ميتلكه اأو يتوقع اأن ميتلكه.

التغطية القابلة للتجديد 

التغطية،  جتديد  ا�سرتاتيجية   اأهمية  تبدو 

عندما تكون الفرتة املخططة لمتالك الأ�سل تزيد 

عن تاريخ الت�سليم للعقود امل�ستقبلية الن�سطة.                                                                                          

باأنها:عقود فرعية  ميكن تعريف امل�ستقات املالية 

ا�ستثمارية  لأدوات  اأ�سا�سية  عقود  من  ت�ستق  اأو  تبنى 

عن  لتن�ساأ  اأجنبية،�سلع،...(  عمالت  مالية،  )اأوراق 

تلك العقود الفرعية اأدوات ا�ستثمارية م�ستقة.

اأنها  على  الدولية  الت�سويات  بنك  عرفها  وقد 

املالية  الأ�ــســول  اأ�سعار  على  قيمتها  تتوقف  عقود 

اأو تتطلب ا�ستثمار  التعاقد، ولكنها ل تقت�سي  حمل 

الأ�سل املايل هذه الأ�سول. وكعقد بني طرفني على 

تبادل املدفوعات على اأ�سا�س الأ�سعار اأو العوائد فاإن 

والتدفقات  التعاقد  حمل  الأ�سل  مللكية  انتقال  اأي 

النقدية ي�سبح اأمًرا غر �سروري.

يدل  وكما  مالية،  عقود  هي  املالية  فامل�ستقات   

اأو تتوقف  ال�سوقية ت�ستق  عليها ا�سمها، فاإن قيمتها 

�سوق  يف  يتداول  اآخــر  لأ�سل  ال�سوقية  القيمة  على 

حا�سر، فقيمة عقد خيار لبيع �سند ما تتوقف على 

القيمة ال�سوقية لهذا ال�سند يف  �سوق الأوراق املالية.

اأدوات امل�شتقات املالية

للم�ستقات املالية اأربع اأدوات رئي�سية تتمثل يف:

العقود امل�ستقبلية

�سراء  يف  احلــق  حلاملها  تعطي  عــقــود  وهــي 

اأو  �سلعة  يكون  )قــد  معني  اأ�ــســل  مــن  كمية  بيع  اأو 

يتم  اأن  على  م�سبًقا،  حمــدد  ب�سعر  مالية(  ورقــة 

امل�ستقبل.                                                                                                              يف  لحـــق  وقـــت  يف  والت�سلم  الت�سليم 

فالعقود امل�ستقبلية هي عقود يتم التفاق فيها عند 

اإبرام العقد على ال�سيء املبيع،كميته و�سعره على اأن 

يتم الت�سليم ودفع الثمن يف تاريخ لحق يف امل�ستقبل.

اأركان العقود امل�شتقبلية 

امل�شتقبل:     يف  • ال�شعر 
هو ال�سعر الذي يتفق عليه الطرفان يف العقود 

يف  العقد  حمل  ال�سفقة  تبادل  لإمتــام  امل�ستقبلية 

امل�ستقبل.

• تاريخ الت�شليم اأو الت�شوية:
هو التاريخ الذي يتفق عليه طرفا العقد لإمتام 

عملية التبادل.

العقد: • حمل 
بيعه  على  املتفق  ال�سيء  العقد  مبحل  يق�سد 

ب�سائع،  يكون  قد  والــذي  العقد  طريف  بني  و�سرائه 

اأوراًقا مالية، موؤ�سرات، عمالت...

العقد:  • م�شرتي 
هــو الــطــرف املــلــتــزم بــا�ــســتــالم الــ�ــســيء حمل 

الثاين  للطرف  عليه  املتفق  ال�سعر  دفع  العقد نظر 

)البائع( يف التاريخ املحدد يف امل�ستقبل.

العقد: • بائع 
هو الطرف امللتزم بت�سديد ال�سيء حمل العقد 

نظر احل�سول على ال�سعر املتفق عليه من الطرف 

الأول )امل�سرتي(يف التاريخ املحدد يف امل�ستقبل.

ُ
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م�ستقبلية  عقود  اإبرام  التغطية  تقت�سي  حينئذ 

ت�سويتها  تتم  اأن  على  ق�سرة،  ا�ستحقاق  بتواريخ 

م�ستقبلية  بعقود  اإحاللها  ثم  الت�سليم،  تواريخ  قبيل 

نهاية  بلوغ  يتم  اأن  اإىل  لحقة،  لتواريخ  متتد  اأخرى 

من  النوع  هــذا  الأ�ــســل.  لمتالك  املخططة  الفرتة 

باأخذ  التغطية  نطاق  يف  يدخل  واأن  بد  ل  التغطية 

مركز ق�سر على الأ�سل.                                                                                                                        

ب��اأ���ش��ل  )ال��ت��غ��ط��ي��ة  امل��ت��ق��اط��ع��ة  • ال��ت��غ��ط��ي��ة 
خمتلف(:

ميكن اأن نطلق على التغطية املتقاطعة بالتغطية 

املبا�سرة.  التغطية  عن  لها  متييًزا  املبا�سرة،  غر 

م�ستقبلي  عقد  خالل  من  تكون  املبا�سرة  فالتغطية 

ذلك  مثال  التغطية.  حمل  الأ�سل  مياثل  اأ�سل  على 

غالًبا  الذي  القمح،  اأو  الذرة  على  امل�ستقبلي  العقد 

الأ�سل  ذاته  هو  العقد  عليه  املربم  الأ�سل  يكون  ما 

اململوك اأو الأ�سل املراد �سراوؤه اأو بيعه. اأما التغطية 

م�ستقبلي  عقد  خــالل  من  تغطية  فهي  املتقاطعة، 

الأ�سل  اأو  اململوك  الأ�ــســل  عن  يختلف  اأ�سل  على 

املراد �سراوؤه اأو بيعه. فمدير حمفظة لالأوراق املالية 

اإحدى  �سندات  على  مركزه  تغطية  يف  يرغب  الذي 

التغطية  �سوى  اأمــامــه  �سبياًل  يجد  لن  ال�سركات، 

حكومية،  �سندات  على  م�ستقبلي  عقد  با�ستخدام 

طاملا ل توجد عقود م�ستقبلية على �سندات ال�سركات 

ل��غ��ر���ش  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ال��ع��ق��ود  • ا���ش��ت��خ��دام 
امل�شاربة:

الدافع من تعامالت امل�ساربني يف اأ�سواق العقود 

فلو  الأرباح،  لتحقيق  الفر�س  اغتنام  هو  امل�ستقبلية 

امل�ستقبلية  العقود  اأ�سعار  اأن  اإىل  ت�سر  تنبوؤاتهم  اأن 

من  اأقــل  �ستكون  مــا،  ت�سليم  بتاريخ  ما  اأ�سل  على 

التعاقد  حمــل  الأ�ــســل  عليه  �سيكون  الــذي  ال�سعر 

العقد  تنفيذ  تــاريــخ  نف�س  يف  احلا�سر  ال�سوق  يف 

امل�ستقبلي، ف�سوف ي�سعون اإىل �سراء تلك العقود اأي 

ياأخذون مركًزا طوياًل عليها.اأما اإذا كانت توقعاتهم 

تاريخ  يف  امل�ستقبلية  العقود  اأ�سعار  اأن  اإىل  ت�سر 

الت�سليم، ف�سوف تكون اأعلى من ال�سعر الذي �سيكون 

التاريخ،  ذات  يف  احلا�سر  ال�سوق  يف  الأ�سل  عليه 

عقودا  يبيعون  اأي  ق�سًرا،  مركًزا  ياأخذون  ف�سوف 

م�ستقبلية.

خماطر التعامل يف امل�شتقات املالية

ي�ستهدف  املالية  امل�ستقات  التعامل يف  اأن  رغم 

واأ�ــســعــار  الــعــائــد  يف  التقلبات  خمــاطــر  مــن  احلــد 

هذه  طبيعة  وبحكم  اأنه  اإل  ال�سلع  واأ�سعار  ال�سرف 

الأدوات وارتباطها بالتوقعات جعلها ت�سكل خماطر 

يف حد ذاتها.

املخاطر  من  جمموعتني  بوجود  القول  وميكن 

املرتبطة بعقود امل�ستقات:

التقليدية: • املخاطر 
وهي خماطر ت�سرتك فيها امل�ستقات املالية مع 

الأخــرى وجند  املالية  الأدوات  و  العقود  غرها من 

منها:

• خماطر ال�شوق:
غر  بالتقلبات  اأ�سا�ًسا  املخاطر  هــده  تتعلق 

يف  ترجع  والتي  امل�ستقات  عقود  اأ�سعار  يف  املتوقعة 

حمل  الأ�ــســول  اأ�سعار  تقلبات  اإىل  الأحــيــان  معظم 

نق�س  مــن  املخاطر  تلك  تنجم  قــد  كما  التعاقد، 

بع�س  اأ�سعار  تدهور  اإىل  بدوره  يوؤدي  الذي  ال�سيولة 

ــول وعـــدم اإمــكــانــيــة  اإبــــرام عــقــود م�ستقات  ــس الأ�

ومن  التدهور،  هدا  ا�ستمرار  احتمال  �سد  للتحوط 

هنا ينبغي ت�سخي�س عنا�سر هذه املخاطر ومعرفة 

كيفية تفاعلها بع�سها مع بع�س حتى ميكن تقديرها 

وحتديد الأدوات التي ميكن ا�ستخدامها كوقاء منها.

االئتمانية: • املخاطر 
طريف  اأحد  وفاء  عدم  عن  املخاطر  هده  تن�ساأ 

العقد  يف  املــحــددة  التعاقدية  بالتزاماته  العقد 

املخاطر  من  النوع  هذا  اأن  بالذكر  وجدير  امل�ستق، 

املنظمة. وميكن  الأ�سواق غر  انت�ساًرا يف  اأكر  يعد 

المجهر
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امل�ستقبلية.                                الــعــقــود  �ــســوق  املــتــعــامــلــني يف  مــن  الأكــــرب  ــب  اجلــان املــ�ــســاربــون  ميــثــل 

وينق�سمون اإىل عدة اأنواع اأهمها:

• م�شاربو االأرباح ال�شغرية:
ال�ستفادة من  بهدف  اأوقات ق�سرة جًدا  ويبيعون يف  ي�سرتون  الذين  امل�ساربون  وهم 

تذبذبات الأ�سعار يف ال�سوق، فامل�سارب ي�سرتي عقًدا م�ستقبلًيا، وبعد حلظات قد يبيع عقًدا 

م�ستقبلًيا اآخر.

اليوميون: • امل�شاربون 
يحتفظون  حيث  ال�سغرة،  الأربــاح  مب�ساربي  مقارنة  النظر  بعيدو  امل�ساربون  هــوؤلء 

بالعقود لفرتة اأطول، لكن هذه الفرتة ل تتعدى عادة يوًما واحًدا.

املراكز: • م�شاربو 
هوؤلء يحتفظون مبراكز قد ت�ستمر لعدة اأيام اأو اأ�سابيع اأو رمبا اأكر من ذلك. وهناك 

م�ستقبلية  عقوًدا  ي�سرتي  اأو  يبيع  من  فمنهم  امل�ساربني،  من  النوع  هذا  من  اأ�سناف  عدة 

ت�ستحق كلها يف يوم واحد، حيث يكون م�ستوى املخاطرة عالًيا جًدا، ومنهم من يقوم بتوزيع 

املخاطرة بني عدة تواريخ ا�ستحقاق اأو بني عدة اأنواع من ال�سلع اأو الأوراق املالية.

اعتمد هذا املو�سوع يف مادته املعلوماتية على درا�سة للباحثة 

املراجع  من  وعــدد  ق�سنطينة،  منتوري  بجامعة  حممد  بنت  هدى 

الأخرى منها:

• طارق اهلل خان، حبيب اأحمد، اإدارة املخاطر - حتليل ق�سايا 
ال�سناعة املالية الإ�سالمية - البنك الإ�سالمي للتنمية، املعهد 

الإ�سالمي للبحوث و التدريب، جدة.

الأ�سواق  يف  التعامل  اأحكام  �سليمان،  اآل  �سليمان  مبارك   •
املالية املعا�سرة، دار كنوز اإ�سبيلية للن�سر والتوزيع، الريا�س.

ر�سوان، امل�ستقات املالية ودورها يف اإدارة  عبداحلميد  • �سمر 
املخاطر ودور الهند�سة املالية يف �سناعة اأدواتها، دار الن�سر 

للجامعات، م�سر. 

من  امل�ستقات  لهده  الئتمانية  املخاطر  مواجهة 

املقابلة  لالأطراف  الئتمانية  اجلدارة  تقدير  خالل 

واللتزام ب�سقوف معينة لهده املخاطر.

اأو التنظيمية: الت�شغيلية  • املخاطر 
املخاطر التنظيمية هي تلك املرتبطة باخل�سائر 

القت�سادية التي تتحملها املن�ساأة نتيجة وجود نقاط 

امل�ستقات  عقود  وت�سغيل  اإدارة  يف  تنظيمية  �سعف 

يف  احلـــال  هــو  كما  وذلـــك  نف�سها،  املن�ساأة  داخـــل 

الــتــعــامــل يف  عــن  املــ�ــســوؤولــني  بــني  التن�سيق  غــيــاب 

اأ�سواق امل�ستقات وبني امل�سوؤولني عن القيد والإثبات 

بالدفاتر املالية للمن�ساأة.     

القانونية: • املخاطر 
تنفيذ عقود  عــلــى  ــدرة  ــق ال عـــدم  عــن  وتــنــ�ــســاأ 

متتع  عدم  نتيجة  اأو  توثيقها  �سوء  نتيجة  امل�ستقات 

للتعاقد  ال�سرورية  بال�سالحيات  املقابل  الطرف 

املعامالت  لبع�س  الأكــيــد  غــر  الــقــانــوين  والــو�ــســع 

وعدم القدرة على التنفيذ الق�سائي يف حالة الع�سر 

والإفال�س وكذلك توؤدي التغرات يف البيئة القانونية 

اإىل بع�س املخاطر.

اخلا�شة: • املخاطر 
مالية  اأدوات  يف  توجد  قد  التي  املخاطر  وهي 

املالية  الأدوات  على  تــاأثــًرا  اأكــر  اأنــهــا  اإل  اأخـــرى 

امل�ستقة وجند من �سمنها:

االرتباط: • خماطر 
وهي اأكر اأنواع املخاطر اخلا�سة بالأداة املالية 

امل�ستقة، وتنتج من تغر قيمة الأداة املالية امل�ستقة 

مبعدل ل يت�ساوى مع معدل التغر يف الأ�سل املايل 

يتم  املخاطر عندما  وتزيد هذه  يتم حمايته،  الذي 

حماية اأ�سل ما باأداة مالية م�ستقة خمتلفة يف النوع 

اأو �سوق التداول عن الأ�سل الذي يتم حمايته.

احلماية: • ن�شبة 
امل�ستقبلية  العقود  قيمة  احلماية  ن�سبة  وتعني 

للحماية  ا�ستخدامها  يتم  التي  امل�ستقات  عقود  اأو 

مقارنة بقيمة الأ�سول التي يتم حمايتها ويتم ح�ساب 

هذه الن�سبة عن طريق معرفة معدل التغر يف �سعر 

الأ�سل مقارنة مبعدل التغر يف العقد امل�ستق. 

• ال�شيولة:
من  التخل�س  على  الــقــدرة  عــدم  اإىل  وتــرجــع 

العقد امل�ستق عند احلاجة اإىل ذلك، وخا�سة العقود 

التي ل يتم تداولها ب�سفة وا�سعة، وغالًبا ما يفر�س 

�سروًطا و�سمانات  العقد  �سراء  يقبل  الذي  الطرف 

كبرة يف هذه احلالة.

• الت�شعري:
خربة  اإىل  امل�ستقة  العقود  ت�سعر  يحتاج  حيث 

ت�سعر  كبرة ومناذج ريا�سية متقدمة وخا�سة  يف 

امل�ستقات املرتبطة بال�سندات، ومل يتم التو�سل بعد 

اإىل منوذج ريا�سي كفء لت�سعر العقد امل�ستق بدون 

اأخطاء.

ختاًما:

التو�سع  من  احلــذر  اأهمية  اإىل  الإ�ــســارة  تبقى 

املالية بدون �سوابط، حتى ل يتعر�س  امل�ستقات  يف 

املتعاملون فيها خل�سائر فادحة.

أنواع المضاربين في سوق المشتقات
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رواد األعمال

مبتكرون.. ال ينظرون إلى الوراء

الفرد  لقيمة  اإعالئها  من  متيزها  الأعــمــال  ريــادة  ت�ستمد 

علم  يف  ُتعرف  بنظرية  ذلك  يف  تقتدي  وهي  املوؤ�س�سة،  ولي�س 

يف  التغرات  اأن  تفرت�س  والتي  العظيم«،  »الــرجــل  بـ  النف�س 

ذوي  اأفــراد  طريق  عن  تتحقق  والجتماعية  اجلماعية  احلياة 

قادة  منهم  عبقرية جتعل  ومواهب عظيمة وخ�سائ�س  قدرات 

اأًيا كانت املواقف التي يواجهونها، مثل: خالد بن الوليد، �سالح 

الدين الأيوبي، وحممد بن اأبي عامر موؤ�س�س الدولة العامرية يف 

الأندل�س.

الأعمال  رواد  اأن  القت�سادي  مبفهومها  النظرية  وتفرت�س 

على  قدرتهم  عرب  تنموي،  اإىل  املجهد  الواقع  حتويل  باإمكانهم 

عمالء  اإيجاد  على  تعمل  تقليدية،  غر  جديدة،  اأ�سواق  اإن�ساء 

يختلفون  الـــرواد  هـــوؤلء  يجعل  مــا  خا�سة،  نوعية  مــن  وبائعني 

الإداريــة  الوظائف  يــوؤدون  الذين  التقليدين  الأعمال  رجال  عن 

التقليدية مثل التخطيط والتنظيم وحتديد املهام.

ولكون رواد الأعمال ل ير�سون بامل�سادر التقليدية اأو املتاحة 

للمواد،فاإنهم يعمدون اإىل اكت�ساف م�سادر جديدة للمواد تنا�سب 

طبيعتهم البتكارية، فاإنهم يعملون على اكت�ساف م�سادر جديدة 

جديدة  م�سادر  تطوير  خالل  من  �سركاتهم،  ليح�سنوا  للمواد 

للمواد تتميز مبيزة تناف�سية من حيث النقل والتكلفة واجلودة.

الرواد يف متكينهم  بها  التي ميتع  النف�س  الثقة يف  وت�ساهم 

اأو  جديدة  اأعمال  لإن�ساء  الأمـــوال  ــس  روؤو� وحتريك  جتميع  من 

تو�سيع اأعمال قائمة، وكذلك تقدمي تقنيات، و�سناعات ومنتجات 

جديدة، كونهم يح�سنون ا�ستغالل الفر�س لإن�ساء اأعمال جديدة 

القت�ساد،  حتديث  يف  بقوة  ي�ساهم  ما  مكا�سب،  اإىل  وحتويلها 

الحتياجات  اإ�سباع  بهدف  جــديــدة،  منتجات  لإيــجــاد  وميهد 

الب�سرية بطريقة منا�سبة وجميلة.

عمل  فر�س  اإيجاد  على  بالقدرة  الأعــمــال  رواد  يتميز  كما 

جديدة ذات م�ساعفات وتاأثرات ت�سرع من منو القت�ساد ككل.

م��ح��ب��ون ل��أف��ك��ار اجل���دي���دة، م��ف��ك��رون، 
مخططون، يحسنون التصرف، يقتنصون 
الفرص، مبدعون، غير عاطفيني.. هكذا 
ت���ب���دو ال���س���م���ات ال���ع���ام���ة ل�������رواد األع���م���ال 
ال��ش��ب��اب، وه��ي ص��ف��ات تنسجم ك��ث��ي��ًرا مع 
فكر الشباب الطامح إلى تكوين مشروعات 
مكاًنا  لها  لتحجز  الواقع  تسبق  ابتكارية 

يف اقتصاد املستقبل.

ريادة األعمال

40
العدد 76 - فبراير 2013م



�أين�ستاين ورو�د �لأعمال

الأعمال  رواد  بني  الربط  اإىل  النف�سية  الــدرا�ــســات  وتذهب 

به  ميتازون  فيما  اأين�ستاين،  مثل  الكبار  واملخرتعني  واملفكرين، 

يعتربه  والذي  التخيل،  على  القدرة  التفكر،ومنها  على  قدرة  من 

اأين�ستاين اأكر اأهمية من املعرفة، فهناك كثرون ميتلكون املعرفة 

تكنولوجيا  اأق�سام  يف  ناجحة  مهنية  �سر  على  للح�سول  املطلوبة 

التقنيات  من  الآلف  ع�سرات  مع   - ال�سركات  لبع�س  املعلومات 

ي�سل  التخيل  على  القدرة  منهم  ميلك  من  لكن  الأخــر،  املتقدمة 

ا اإىل نتائج اأف�سل حتى يف البحث باأحدث الو�سائل التقنية. دائًمً

مع  يتفقون  بذلك  وهم  للتفكر،  جديدة  طرقا  ــرواد  ال ميلك 

بع�س اآراء اأين�ستاين التي تقول اإنه »ل ميكننا حل م�سكالت قائمة 

با�ستخدام اأ�سلوب التفكر نف�سه الذي اأوجد هذه امل�سكالت«، ورمبا 

واأ�سبح  تطورت  التي  الكتب  ن�سر  اأ�ساليب  يف  الفكرة  هذه  تت�سح 

جهاز  على  جيبه  يف  الكتب  مبئات  يحتفظ  اأن  القارئ  اإمكان  يف 

اإلكرتوين �سغر. 

ي�سبح  املــواقــف  يف  »ال�سعف  ــا:  اأيــ�ــسً اأين�ستاين  ـــوال  اأق مــن 

»هوملارك،  �سركة  اأ�سحاب  ا�ستفاد  وقد  ال�سخ�سية«،  يف  ا  �سعًفَ

Hallmark« من هذا القول كثًرا رمبا دون اأن ي�سعروا، ففي بداية 
يف  تهدى  اأمرها  اأول  يف  التهنئة  بطاقات  كانت  الع�سرين،  القرن 

الأعياد الر�سمية، ويف عام 1915 وقبل اأ�سابيع قليلة من الحتفال 

واأتى  بالكامل  للكروت فدمره  باأحد الأعياد �سب حريق يف م�سنع 

دولر   17000 تبلغ  ديوًنا  وترك  التهنئة  بطاقات  خمزون  كل  على 

على اأ�سحابه، فما كان منهم اإل اأن اقرت�سوا املال، وا�سرتوا اإحدى 

ال�سركات املتعرة، وقاموا بت�سميم بطاقتني جديدتني وطبعوهما 

ابتدعت  الزمان  من  كامل  قرن  وعلى مدى  ال�سنة،  راأ�س  يف فرتة 

واأ�سبحت  املنا�سبات،  ملختلف  لها  ح�سر  ل  ت�سميمات  ال�سركة 

�سركة »هوملارك - Hallmark«  هي القائدة يف �سناعة جميع اأنواع 

البطاقات وجلميع املنا�سبات يف العامل اأجمع. 

جتارب عاملية

يف جمال ريادة الأعمال ثمة عدة جتارب بارزة يوؤرخ بها البع�س 

لتقدم هذا النوع من الأعمال منها:

 - الأمريكية  الوليات  اإحــدى   - وود«  »مابل  مدينة  و�سط  يف 

ن�ساطه،  توقف  املحلية عن  الكتب  اأحد متاجر  اأعلن  2008م،  عام 

فاقرتحت »اإلني زمييلي�س« على زوجها »جوناه« �سراءه.

بجامعة  العليا  الدرا�سات  من  التخرج  حديث  »جــونــاه«  كــان 

»كولومبيا« يف اإدارة الأعمال، وكان يخطط لفتتاح مركز للتخاطب 

خا�س بحالت مر�سى التوحد، لكنه كان يواجه عدة �سعوبات.

ملر�سى  للتدريب  كمركز  الكتب  مبتجر  ال�ستعانة  الزوجان  قرر 

البيع  مــهــارات  تعلم  املر�سى  هــوؤلء  ي�ستطيع  خالله  فمن  التوحد، 

بالتجزئة ومن ثم من املمكن النتقال اإىل ال�سركات الكبرة بعد ذلك. 

قام الزوجان »زمييلي�س«، بتعيني موظفيهما من مر�سى التوحد 

ح�سب  منهم  كل  ويعمل  اأ�سخا�س،  ع�سرة  نحو  عددهم  بلغ  حتى 
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من  فمنهم  بينهم،  الأعمال  فق�سمت  قدراته، 

قام بر�س الأرفف، واجلرد، وت�سنيف الكتب 

على  العالمات  وو�ــســع  ـــرى،  الأخ واملنتجات 

الأكيا�س والقيام ببع�س املهام املختلفة.

كان  الــتــخــاطــب،  تــدريــبــات  جــانــب  واإىل 

التي  بالعائالت  يرحبان  »زمييلي�س«  الزوجان 

لديها اأطفال يعانون بع�س درجات الإعاقة.

ويقول »جوناه« �سارًحا فكرة املركز: »كنت 

اأجد �سعوبة مع ابني، فعلى الرغم من اأنه كان 

يتح�سن تدريجًيا، اإل اأنه كان من ال�سعب علَيّ 

البع�س  لأن  الأمــاكــن؛  بع�س  اإىل  ا�سطحابه 

لــذلــك مــن خالل  �سلوكه غــريــًبــا،  ــرى  ي ــان  ك

لأن  العائالت  ندعو  اأن  ا�ستطعنا  املتجر  هذا 

الذي  املكان  هذا  اإىل  املعاقني  باأبنائهم  ياأتوا 

�سي�سعرون فيه بالراحة«.

التي  املعايدة  بطاقات  ببيع  املتجر  ويقوم 

يجتذب  بات  كما  التوحد،  يعانون  اأفراد  اأعدها 

املعاقني  يخاطبون  الذين  املتحدثني  من  الكثر 

ــال مــعــاقــون،  الــبــالــغــني اأو الــذيــن لــديــهــم اأطــف

بالإ�سافة اإىل اأن املركز بنى �سهرته على متجر 

ملعاقي  مكان  اإىل  حوله  الذي  الكتب 

ا على  التوحد يحتوي اأي�سً

يف  الكتب  من  الكثر 

هذه املجالت. 

�إفال�س .. ورو�ج

ا�ستطاع  يا�سني  اآيف  ق�سة  ا  اأي�سً هناك 

من  يتحول  اأن  فقط،  اأ�سهر  ثالثة  غ�سون  يف 

 Lehman Brothers ب�سركة  موظف  جمرد 

جتــاري  م�سروع  و�ساحب  اأعــمــال  رجــل  اإىل 

بالتعاون مع اأحد رفقائه. 

موؤ�س�سة  اإفـــال�ـــس  بــعــد  الــقــ�ــســة  بــــداأت 

 ،2008 عام  يف  املالية   Lehman Brothers
 Clean  حيث اجته يا�سني اإىل تاأ�سي�س �سركة

يف  وتعمل  نــيــويــورك  يف  تقع  التي   ،Edison
بناء  على  الوظيفية  الــكــوادر  تــدريــب  جمــال 

ال�سناعة اخل�سراء. 

كان يا�سيت يدرك �سعوبة التحول اإىل ريادة 

الأعمال حتى اأنه كان كثًرا يردد مع نف�سه »من 

ال�سركات  من  اأي  لدى  موظًفا  تعمل  اأن  ال�سهل 

اأن تدخل يف جمال  ال�سعب  الكبرة، ولكن من 

ريادة الأعمال وت�سبح �ساحب م�سروع«.

اخلطوات  جميع  اتــخــاذ  يا�سني  ــداأ  ب لــذا 

تتمثل  الــتــي  الأعـــمـــال،  ـــادة  ري نحو  الــالزمــة 

املخت�سني،  مــع  املــقــابــالت  اإجـــراء  يف 

وامل�ستندات  الأوراق  وحت�سر 

القانونية. 

يا�سني  عمل  الوقت،  ومع 

ورفيقه »على قدم امل�ساواة«، 

موظًفا   22 مع  وتعاقد 

للعمل لدى �سركته بدوام كامل.

�بد�أ كبريً� من �ل�سفر 

ل يحتاج رواد الأعمال غالًبا لنفقات كبرة 

حني البدء مب�ساريعهم، ورمبا ل يحتاجون اإىل 

الإلكرتونية  اخلــدمــات  ظــل  يف  ا  اأي�سً مكتب 

الفرتا�سية التي ميكنكهم احل�سول عليها.

املكتب  اإيجار  توفر  الأعمال  لرواد  ميكن 

اأي  يف  بالعمل  زمالئهم  مقابلة  طريق  عــن 

اإنـــرتنـــت،اأو مــوقــع يــوفــر تطبيقات  مــكــان بــه 

لإدارة امل�سروعات، ما ي�ساهم يف توزيع املهام 

الوثائق  وتعديل  اللحظية  الر�سائل  واإر�ــســال 

وعمل العرو�س التقدميية ومتابعة امل�سروعات 

مع املوظفني والعمالء مقابل مبالغ زهيدة.

قد  احلديثة  الت�سالت  نظم  كانت  واإذا 

نظام  فاإن  ال�ستعالمات،  موظف  فكرة  اأنهت 

على  ق�سى   Google Voice ال�سوتي  جوجل 

نظم الت�سالت.

 يتيح نظام »Voice« احل�سول على رقم 

ير�سله  كي  الأعمال،  رائــد  اختيار  من  حملي 

اإىل الكثر من اخلطوط الأر�سية واجلوال كما 

يحب، ومن ثم يح�سل على رقم للمكتب حتى 

اإذا مل يكن باملكتب غره.

الر�سائل  بتحويل  النظام  هذا  يقوم  كما 

اإلــكــرتوين،  وبريد  ن�سية  لر�سائل  ال�سوتية 

كما ي�ستقبل املكاملات ويقوم بت�سجيلها واإعادة 

نصائح لرواد األعمال
ـــارة مــوقــع  ـــزي ـــذاب املــتــ�ــســفــحــني ل اجـــت

وب�سفة  كبًرا  حتدًيا  ي�سكل  يومًيا  م�سروعك 

جديد  هــو  مــا  ــديــك  ل يــكــن  مل  اإذا  خــا�ــســة 

اأو مل يكن لديك ما تقدمه �سوى  با�ستمرار 

الإعالن عن منتج.

التفكر  من  لقدر  فقط  يحتاج  الأمــر 

وبع�س اللم�سات ال�سخ�سية لزيادة الزيارات 

اليومية ملوقعك: ومنها:

توا�شل

التوا�سل  ومــواقــع  املـــدونـــات  اأ�ــســبــحــت 

�سرورًيا  اأمــًرا  وتويرت  كفي�سبوك  الجتماعي 

ومن  وقت  اأي  يف  اجلديدة  التطورات  لن�سر 

املحتوى  مــن  متدفق  تيار  لديك  ي�سبح  ثــم 

والر�سائل مع كل زيارة للموقع. 

ريادة األعمال
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املحلية  واملكاملات  الإنرتنت،  عرب  ت�سغيلها 

جمانية.

ميكن   »efax« الإلــكــرتوين  الفاك�س  مــع 

لرائد الأعمال اأن يدفع فقط  اأقل من 17 دولًرا  

�سهرًيا مقابل رقم فاك�س حملي من اختياره، ميكنه 

ا�ستقبال 130 ورقة �سهرًيا،كما يقوم الفاك�س الإلكرتوين 

بالربيد  امل�ستقبلة يف هيئة ملحقات  الفاك�سات  باإر�سال 

الإلكرتوين، وذلك بدًل من الفاك�س التقليدي.

مر�كز �لأعمال

كذلك اأ�سبحت مراكز الأعمال التي تنت�سر يف كثر 

من مدن العامل تتيح اإىل جانب وجود مكتب وباب مغلق 

جميع اخلدمات الأخرى من خطوط الإنرتنت واإمكانات 

عقد اجتماع بالفيديو اإىل قاعات الجتماعات وموظفي 

ال�ستقبال.

ــا ميزات  اأيــ�ــسً اأن يــجــدوا  لـــرواد الأعــمــال  وميــكــن 

وخدمات اأخرى منها:

املدينة. و�سط  يف  جغرايف  • موقع 
التنفيذي. للعمل  جمهزة  • اأجنحة 

فردية. ومكاتب  �ساي  • قاعات 
• خدمات هوية للم�سروع )مكاتب افرتا�سية(.

وال�ستقبال. احلرا�سة  • خدمات 
والفاك�س احلديثة. الهاتف  • اأجهزة 
ال�سرعة. عايل  بالإنرتنت  • ات�سال 

• اأجهزة الكمبيوتر وخدمات ال�سكرتارية امل�ساندة.
الرقمية. والكامرات  العر�س  • اأجهزة 

وميكنك تقدمي مقالت و�سرًحا مف�ساًل 

كما  منها،  ال�ستفادة  وكيفية  منتجاتك  عن 

ميكنك اأن ت�سع نبذة عن �سركائك اأو يوميات 

اإر�سادية مف�سلة عن  اأو خطوات  ما  م�سروع 

كيفية عمل الأ�سياء وا�ستخدامها ولقاءات مع 

ال�سركة،  اأو م�ساهمني يف  اأ�سخا�س مميزين 

فــا�ــســتــخــدام جــمــيــع الــطــرق لــلــتــوا�ــســل مع 

واإفادتهم  انتباههم  جذب  بجانب  اجلمهور 

 تــقــدم حــافــًزا كــافــًيــا لــيــعــودوا مــرة اأخـــرى.

كن مثًرا.  

متييز  ت�ستطيع  بــرامــج  ا�ستخدام  يعد 

وتكرميهم  املوقع  على  املميزين  امل�ساركني 

جلــذب  مـــبـــادرات  يخلق  اإذ  ــا؛  حــيــوًي ــــًرا  اأم

امل�ساركة  املجتمع  لأع�ساء  وي�سمح  املعجبني 

ــادل الأفــكــار واملــعــتــقــدات واأ�ــســيــاء من  ــب وت

للن�سيطني  فر�سة  فاإعطاء  اأفكارهم،  بنات 

حملتك  اأجل  من  ل�سعار  ت�سميمات  لإر�سال 

مع  للدرد�سة  اأوقات  تنظيم  اأو  للتربع  التالية 

القادمة يولد  اأجل م�سروعاتك  املنفذين من 

ا فريًقا من ال�سفراء  اأي�سً قيمة جيدة ويخلق 

�سيزود  كــمــا  الــتــجــاريــة،  لعالمتك  ــواة  ــه ال

البناءة  للمحادثات  جماين  مب�سدر  موقعك 

العمالء  جتــتــذب  �ــســوف  الــتــي  والتحديثات 

وجتعلهم حمبني ملوقعك.

�شارك

لديك  فاإذا كان  اأمر م�ستحب،  امل�ساركة 

ر�سالة ت�ستحق النت�سار �ستمر ب�سرعة الريح 

اأمام ماليني العمالء، ف�ساًل عن ذلك يتطلب 

الأمر منك حتديث موقعك مبقطوعات فريدة 

للراأي  وا�ستطالعات  )اأبحاث  املحتوى  من 

ومقاطع افتتاحية خم�س�سة واإر�سادات عن 

من  ونظرات  ال�سهرة  امل�سكالت  حل  كيفية 

جذب  اأجــل  من  م�سممة  الكوالي�س(  خلف 

ا �سنع كل �سيء بدًءا  انتباه امل�ساهدين واأي�سً

وال�سور  املــدونــة  على  التعليقات  ن�سر  مــن 

عر�سها  ميكن  التي  والفيديوهات  والوثائق 

واإر�سالها  عليها  التعليقات  و�سع  وكــذلــك 

على  املختلفة  الجتماعية  املن�سات  عــرب 

الإنرتنت، ويزداد امليل اإىل اإحكام ال�سيطرة 

ال�سركة،  مبمتلكات  الأمــــر  يتعلق  عــنــدمــا 

ت�سميم مقاطع من  تاأثًرا هو  الأقــوى  ولكن 

املحتوى حمددة تبني اأفكارك وتغذية جمتمع 

لزيادة  طريقة  اإنــهــا  اإذ  بها؛  امل�ستخدمني 

ذلك،  وبخالف  التجارية  بعالمتك  الوعي 

اإىل  ــوؤدي  ي للمحتوى  مميزة  قطع  ن�سر  فــاإن 

البحث  حمركات  عرب  اأف�سل  بحثية  نتائج 

�سيًئا  هناك  باأن  لإح�سا�سهم  القراء  ويجذب 

جديًدا ومثًرا على موقعك.
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م. راكان العيدي:

»إنديفور« تدعم رواد األعمال 
ليتحولوا إلى شركات كبرى

من تكون »اإنديفور« ال�شعودية؟ وما الذي تقدمه من اأعمال خلدمة 

رواد االأعمال؟

وقد  العاملية،  »اإنديفور«  لـ  اجلديد  الفرع  هي  ال�سعودية  »اإنديفور« 

انطلقت اأعمالنا باململكة يف ال�سيف املا�سي، حيث نعمل يف قطاع ريادة 

بذلك  ونقوم  الــكــربى.  الغد  �سركات  منو  ت�سريع  عرب  املــوؤثــرة  الأعــمــال 

ودعمهم  واختيارهم،  وحتديدهم،  الــريــاديــني،  عن  البحث  خــالل  من 

وم�ساعدتهم يف تنمية اأعمالهم حملًيا اأو عاملًيا، وذلك للتحول اإىل �سركات 

كربى متثل اإ�سافة لالقت�ساد الوطني، وتخلق املزيد من الوظائف، وحتى 

يكون الرياديون اأنف�سهم م�سادر قدوة واإلهام حملية لل�سباب الذي ي�سعون 

لتاأ�سي�س من�ساآتهم اخلا�سة.

الأعمال  رجال  من  حملي  اإدارة  جمل�س  باململكة  اأعمالنا  على  وي�سرف 

واملنطقة  بال�سعودية  الأعمال  ريادة  لدعم  بروؤيتنا  يوؤمنون  الذين  الرائدين 

للم�ساعدة يف خلق فر�س عمل جديدة ومبتكرة ل�سبابنا.  

الرتكي، رئي�س جمموعة  التاأ�سي�سي رامي خالد  الإدارة  ويراأ�س جمل�س 

خالد علي الرتكي واأولده. وع�سوية كل من عبداهلل الزامل الرئي�س التنفيذي 

اأبراج  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  ر�سوان  وح�سام  لل�سناعة،  الزامل  ل�سركة 

وحممد  ال�سعودية،  متر  ملجموعة  املنتدب  الع�سو  متر  في�سل  و  ال�سعودية، 

الرئي�س  املهيدب  وم�سعب  ال�سواين،  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  حافظ 

نائب  العمران  وعبدالعزيز  الفنية،  للتجهيزات  املهيدب  ل�سركة  التنفيذي 

الرئي�س يف �سركة خالد وعبدالعزيز العمران.

واخلرباء من  املر�سدين  بال�ستعانة مبجموعة من  »اإنديفور«  تقوم  كما 

لتقدمي ال�ست�سارات  الذين يتطوعون معنا  والقطاعات،   ال�سركات  خمتلف 

النوعية للرياديني.

�آلية �لدعم 

كيف متنح املوؤ�ش�شة �شباب االأعمال التمويل والدعم الالزم الأعمالهم؟

اإىل  الو�سول  من  الأعمال  رواد  متنع  التي  احلواجز  »اإنديفور«  تزيل 

ق��ب��ل ١٦ س��ن��ة م��ن اآلن استقلت ل��ي��ن��دا روت��ن��ب��ي��رغ، امل��ؤس��س 
والرئيس التنفيذي ملؤسسة »إنديفور« تاكسي يف بوينس آيرس 
يقوده سائق أرجنتيني بدا مكتئًبا، فهو يحمل شهادة الدكتوراه 
يف الهندسة ولم يستطع إيجاد وظيفة، فسألته ليندا: ملاذا إذن 
ال تصبح رائد أعمال؟ وملا كان السؤال غريًبا أجابها مستفسًرا: 

وما معنى رائد أعمال؟
بيتر  املؤسس  بالشريك  ليندا  التقت  ع��ام ١99٧  يف مطلع 
كيلنير يف رحاب جامعة هارفارد ليرسما مًعا مالمح »إنديفور« 
ري��ادة  بتحفيز  ُتعنى  ربحية  غير  كمؤسسة  منديل،  على   -
األعمال املؤثرة يف األسواق الناشئة، كرد عملي على سؤال 

قائد التاكسي.
احلوار التالي أشبه بنافذة يطل منها م. راكان بن محمد 
السعودية  »إنديفور«  ل�  املؤسس  املنتدب  العضو  العيدي 
ليشرح كيف اختارت املؤسسة  ٧٦٦ ريادي أعمال مؤثًرا 
ميثلون ٤٧٦ شركة من ١٧ من األسواق الناشئة والنامية، 
وساعدتهم يف  إيجاد ٢00 ألف فرصة عمل نوعية، حتى 
باتت مداخيلهم تقدر بخمسة مليارات دوالر للعام ٢0١١، 
امل��ؤس��س��ة، وكيفية  ال��ت��ي تنتهجها  ال��دع��م  آل��ي��ة  ول��ي��وض��ح 

اختيارها ملن متولهم من الشباب.

ريادة األعمال
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ال�سركات  اأ�سحاب  الأعمال  رواد  تختار  وهي  املوؤثرة،  اإمكاناتهم  اأق�سى 

من  عاملي  م�ستوى  على  ليح�سلوا  املرتفع  النمو  ذات  واملبتكرة  الــرائــدة 

ال�ست�سارات والعالقات ال�سرتاتيجية، وغرها من الأدوات التي من �ساأنها 

اإي�سالهم للنجاح. 

ومع توجيه »اإنديفور«، ي�سبحون ذوي تاأثر عاٍل من خالل تو�سيع فر�س 

العمل، وتكوين الروة واإلهام الآخرين على البتكار.

�ل�سركات �ملن�سمة

كم يبلغ عدد ال�شركات التي مت اختيارها لالن�شمام ل� »اإنديفور«؟

للثياب  لومار  �سركة  هي:  »اإنديفور«  لـ  ان�سمت  التي  ال�سركات  باكورة 

والريادي لوؤي ن�سيم، الذي مت اختياره يف �سهر دي�سمرب املا�سي يف اجتماع 

»اإنديفور« الدويل ال�ساد�س والأربعني مبدينة ميامي. 

»اإنديفور«  لـ  اأخــرى  �سركات  خم�سة  ان�سمام  العام  لهذا  ون�ستهدف 

ال�سعودية للو�سول اإىل 40 �سركة خالل ال�سنوات القليلة القادمة باإذن اهلل.

وما هي نوعية ال�شركات التي تدعمها »اإنديفور«؟

تبحث »اإنديفور« عن ال�سركات ال�سعودية القائمة التي اأ�س�سها ويديرها 

وتتجاوز  عالية  �سنوية  منو  معدلت  وحتقيق  بالبتكارية  وتتميز  رياديون، 

مداخيلها حاجز املليون ريال. كما نبحث عن ال�سركات التقنية النا�سئة يف 

جمال الويب واملوبايل. 

ق�س�س جناح 

اأ�شخا�ش متت من  اأو  هل لديكم ق�ش�ش رائدة ل�شركات اأعمال �شابة 

خالل املوؤ�ش�شة؟

اأ�سرع  اأحد  جلوبانت،  �سركة  هي  »اإنديفور«  جناح  ق�س�س  اأ�سهر  من 

اأرجنتينيني  رياديني   4 اأ�س�سها  التي  اجلنوبية،  اأمريكا  يف  منــًوا  ال�سركات 

وتعمل يف قطاع الربجميات. 

جنحت »اإنديفور« يف م�ساعدتها جلمع 24 مليون دولر لال�ستثمار فيها، 

جعل  مما  »اإنديفور«،  �سبكة  خالل  من  اأخــرى  �سركة  على  ا�ستحوذت  كما 

عام  بعد   %1067 بن�سبة  وظائفها  وتزيد عدد   %884 بن�سبة  تنمو  مداخيلها 

2005 والتي اخترت فيه لالن�سمام لـ »اإنديفور«.

اأ�س�سها  وعلى م�ستوى املنطقة فهناك �سركة فارم�سي ون الأردنية التي 

د. اأجمد العريان وتدير اأكر من 50 �سيدلية على م�ستوى ال�سرق الأو�سط، 

بعد   %46 بن�سبة  وظائفها  وزادت   %122 بن�سبة  منًوا  مداخيلها  حققت  وقد 

جمل�ًسا  لها  �سكلت  والتي   ،2009 عام  يف  »اإنديفور«  لـ  لالن�سمام  اختيارها 

التو�سع  ا�سرتاتيجية  ر�سم  يف  و�ساعدها  »اإنديفور«  مر�سدي  من  ا�ست�سارًيا 

لدخول ال�سوق ال�سعودي. 

كما ر�سحت »اإنديفور« د.اأجمد جلائزة ريادي العام من اإرن�ست اآند يونغ 

التي فاز فيها.

كيف ت�شوق املوؤ�ش�شة لنف�شها يف ال�شوق ال�شعودي؟

تو�سيات  على  نعتمد  وكذلك  ال�سركات  عن  البحث  على  حالًيا  نعتمد 

مر�سدينا، ونقوم بدعوتها لتقدمي طلب الن�سمام. 

كما اأننا نرحب بجميع ال�سركات ال�سعودية التي تود الن�سمام اإلينا من 

اأو زيارة املوقع   rakan.eidi@endeavor.org خالل مرا�سلتنا على الإمييل: 

www.endeavor.org الإلكرتوين

�أ�سكال �لدعم

على  تقت�شر  وه��ل  االأع��م��ال؟  رواد  اإىل  املقدمة  الدعم  اأ�شكال  ما هي 

املادة فقط؟

احلقيقة اأننا يف »اإنديفور« ل نقدم الدعم املادي ب�سكل مبا�سر للرياديني، 

ولكن يف �سبكتنا جمموعة كبرة من امل�ستثمرين الأفراد و�سركات راأ�س املال 

اجلريء، حيث نقيم فعاليات خم�س�سة لذلك وندعو لها رياديي »اإنديفور«.

ربطهم  هــو  لريادييها  »اإنــديــفــور«  تقدمه  الــذي  الأ�ــســا�ــس  الــدعــم  اإن 

باأ�سحاب اخلربات مل�ساعدتهم يف اتخاذ القرارات املتعلقة يف ا�سرتاتيجيات 

اخلرباء  مر�سدينا  من  ا�ست�سارًيا  جمل�ًسا  للريادي  ن�سكل  حيث  �سركاتهم، 

واأع�ساء جمل�س الإدارة مل�ساعدته و�سركته يف ت�سريع النمو.

وكذلك نقيم الفعاليات املحلية والعاملية التي جتمع الرياديني باخلرباء، 

اأ�سهر �سركات ال�ست�سارات  ال�سراكات ال�سرتاتيجية مع  العديد من  ولدينا 

العاملية  اجلامعات  ا  واأي�سً للرياديني.  املجانية  ال�ست�سارات  لتقدمي  العاملية 

امل�سهورة لال�ستفادة من خرباتها وطالبها.

�لروؤية

ما هي روؤية املوؤ�ش�شة لواقع وم�شتقبل �شباب االأعمال يف اململكة؟

ابتكار  يف  ــداع  الإب من  ميلك  اليوم  ال�سعودي  ال�سباب  اإن  يقول  الواقع 

يف  الريادية  امل�ساريع  من  العديد  يف  م�ساهد  وهذا  الكثر  ال�سيء  الأعمال 

اململكة، ولكن ما ينق�سهم هي اخلربة. 

ولكن  تطويره،  وطــرق  امل�سروع  عمل  يف  اخلــربة  لي�س  هنا  واملق�سود 

اأعمالهم وحتقيق  لتو�سيع  والتوجيه ال�سرتاتيجي  الأعمال  اخلربة يف ريادة 

منو عال يوؤهلهم لبناء كيانات اقت�سادية عمالقة، والتو�سع جغرافًيا خارج 

والعامل.  املنطقة  م�ستوى  على  الأخــرى  الأ�سواق  وا�ستهداف  الوطن  حدود 

واحلقيقة نحن متفائلون جًدا بنجاح منوذج »اإنديفور« العاملي يف ال�سعودية، 

وبخا�سة اأنه باإ�سراف نخبة من رجال و�سيدات الأعمال.

اأ�سبحت  الذين  الناجحني  الرياديني  من  �سريحة  ن�ستهدف  اأننا  كما 

ن�سعى  وعليه  اأعمالهم،  منو  بعد  جــًدا  حمــدودة  حالًيا  لهم  الدعم  خيارات 

من  العديد  خلق  اإىل  اأعمالهم  نطاق  وتو�سيع  للرياديني  دعمنا  ي�ساهم  اأن 

الوظائف يف �سركاتهم، واأن تكون هذه ال�سركات رافًدا وقيمة م�سافة للناجت 

املحلي. كما اأننا ناأمل امل�ساهمة يف تطوير قطاع ريادة الأعمال نحو الأف�سل 

والأكمل، وت�سريع تكامل النظام البيئي لريادة الأعمال يف ال�سعودية، لنكون 

القدوة للعديد من املبادرات القادمة.

سيرة ذاتية
»اإنديفور« ال�سعودية. لـ  املوؤ�س�س  املنتدب  • الع�سو 

النا�سئة،  وامل�ساريع  الأعمال  ريادة  تطوير  يف  متخ�س�س   •
ونا�سط يف ريادة الأعمال باململكة منذ عام 2006.

الأعمال  ريــادة  يف  املتقدم  املاج�ستر  درجــة  على  حا�سل   •
باأ�سرتاليا،  كوينزلند  جامعة  من  الب�سرية  املــوارد  واإدارة 

فهد  امللك  جامعة  من  ال�سناعية  الهند�سة  وبكالوريو�س 

للبرتول واملعادن.

ال�سركات  مــن  عــدد  اأعــمــال  تطوير  يف  م�ست�ساًرا  عمل   •
الأعمال  لرواد  نادًيا  واأ�س�س  والنا�سئة،  القائمة  الأ�سرتالية 

ال�سعوديني يف اأ�سرتاليا من الطلبة املبتعثني،كما عمل �سابًقا 

مهند�ًسا �سناعًيا يف �سركة اأرامكو ال�سعودية.

• اختر �سفًرا طالبًيا ملدينة برزبن ملنطقة ال�سرق الأو�سط، 
و�سفًرا جلامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية لأ�سرتاليا.

مقر المؤسسة الرئيس يقع في نيويورك 
وتوجد في 17 دولة، وتهدف للوصول إلى 

2٥ دولة حول العالم بحلول عام 201٥.
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مؤشرات - أداء شركات الوساطة

اداء �شركات الو�شاطة )جميع عمليات البيع وال�شراء ( يناير 2013م

Member Activity  - January 2013

�شركة الو�شاطة

الرتتيبالن�شبةال�شفقاتالرتتيبالن�شبةكمية التداوالتالرتتيبالن�شبة قيمة التداول

Member Name
VALUE %PositionVOLUME %PositionTRADES %Position

3AlJazira Capital%1749,23413.42%11,903,209,989.0020.44%50,382,662,630.9519.66اجلزيرة كابيتال

1Al Rajhi Capital%21,102,11119.74%21,511,250,549.0016.23%41,931,798,162.0016.36�سركة الراجحي للخدمات املالية  

2NCB Capital%3888,98315.93%31,100,966,641.0011.83%31,784,736,090.9512.40الأهلي كابيتال  

4Samba Capital%4672,08412.04%4901,147,550.009.68%25,220,897,166.459.84�سامبا كابيتال 

�سركة اإت�س اإ�س بي �سي العربية 

ال�سعودية املحدودة  
20,885,685,099.758.15%5739,664,486.007.94%5360,4036.46%7HSBC Saudi Arabia Limited

5Saudi Fransi Capital%6441,4127.91%6726,070,028.007.80%20,009,220,537.257.81ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

8ANB Invest%7311,0025.57%7608,504,292.006.54%14,774,139,941.905.77العربي لالإ�ستثمار   

Riyad Capital 6%8395,2397.08%8475,735,507.005.11%13,639,197,340.705.32الريا�س املالية   

10AlIstithmar Capital%9127,9972.29%9298,380,838.003.21%7,830,732,209.103.06الإ�ستثمار كابيتال 

9Derayah Financial%10140,6482.52%10219,185,133.002.35%6,958,331,786.202.72دراية املالية

13%1367,9871.22%11124,897,247.001.34%4,153,389,798.501.62فالكم للخدمات املالية 
 Falcom Investment
Company

11%1189,0311.60%12154,424,453.001.66%4,021,381,637.801.57�سركة البالد لالإ�ستثمار
 Al Bilad Investment
Company

Saudi Hollandi Capital 12%1270,4491.26%13132,872,165.001.43%3,567,148,695.701.39ال�سعودي الهولندي املالية

14%1447,4580.85%1491,307,110.000.98%2,408,871,159.650.94�سركة الإمناء لال�ستثمار    
 Alinma Investment
Company

15Al Nefaie Investment Group%1622,9300.41%1547,889,565.000.51%1,320,177,454.600.52جمموعة النفيعي لالإ�ستثمار 

16Aloula Geojit%1817,6270.32%1636,621,101.000.39%1,001,736,644.500.39الوىل جوجيت للو�ساطة املالية

21Credit Suisse Saudi Arabia%156,1230.11%1760,109,849.000.65%927,516,477.300.36كريديت �سوي�س العربية ال�سعودية   

20%206,1570.11%1823,166,374.000.25%770,703,600.050.30مريل لين�س اململكة العربية ال�سعودية  
 Merrill Lynch Kingdom of
Saudi Arabia

22%216,0250.11%1918,347,090.000.20%739,018,398.100.29مورغان �ستانلي ال�سعودية  
 Morgan Stanley Saudi
Arabia

17Osool Capital%1915,5690.28%2023,800,356.000.26%734,598,518.400.29اأ�سول املالية  

�سركة ال�سرق الأو�سط لال�ستثمار 

املايل  
647,712,924.600.25%2139,590,281.000.43%179,8170.18%18

 Middle East Financial
Investment Company

23EFG_Hermes KSA%236,0180.11%2213,458,213.000.14%519,420,655.300.20هرمي�س ال�سعودية 

24Jadwa Investment%225,2790.09%2316,447,132.000.18%451,517,090.200.18جدوى لال�ستثمار  

25%254,1390.07%249,181,229.000.10%412,223,396.100.16دويت�سه لالأوراق املالية  
 Deutsche Securities Saudi
Arabia

19Muscat Capital%246,5810.12%2513,078,864.000.14%380,864,563.250.15بيت م�سقط لالأوراق املالية

الإمارات دبي الوطني كابيتال 

ال�سعودية املحدودة
220,902,502.500.09%265,332,212.000.06%272,9290.05%27Emirates NBD Capital KSA

29Audi Capital%262,6510.05%276,584,341.000.07%218,486,966.950.09عودة العربية ال�سعودية 

28Arbah Capital%292,8350.05%283,840,061.000.04%210,259,835.550.08اأرباح املالية   

26The Investor for Securities%283,1520.06%294,776,390.000.05%139,135,769.700.05�سركة امل�ستثمر لالأوراق املالية

30%3020.00%30100.000.00%885.000.00 اخلر كابيتال ال�سعوديه 
 Al-Khair Capital Saudi
Arabia

256,262,467,939.009,309,839,146.005,581,872Totalاملجموع
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اداء �شركات الو�شاطة )جميع عمليات البيع وال�شراء عن طريق االنرتنت( يناير 2013م

Internet Activity - January  2013

�شركة الو�شاطة

 الرتتيبالن�شبةقيمة التداول
ن�شبة القيمة للع�شو 

من  االنرتنت
الرتتيبالن�شبةال�شفقاتالرتتيب الن�شبةكمية التداوالت

Company Name

Internet Value
 Internet

Value Ratio
 Value
Rank

 Internet Value
Member Ratio

Internet Volume
 Internet

Volume Ratio
 Volume

Rank
 Internet

Trades
 Internet

Trades Ratio
 Trades

Rank

3AlJazira Capital%1655,56915.40%1,636,518,66925.29%187.75%44,208,426,652.9024.73اجلزيرة كابيتال

�سركة الراجحي للخدمات 

املالية 
23,884,610,916.4013.36%256.96%889,137,60213.74%2759,80417.85%1Al Rajhi Capital

2NCB Capital%3669,62115.73%758,657,60311.72%367.49%21,450,250,499.6512.00الأهلي كابيتال  

4Samba Capital%4603,59214.18%717,803,42511.09%480.76%20,369,075,220.5011.39�سامبا كابيتال  

5Saudi Fransi Capital%5382,0038.97%548,486,6588.48%576.81%15,369,410,015.958.60ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

�سركة اإت�س اإ�س بي �سي العربية 

ال�سعودية املحدودة 
14,084,430,281.157.88%667.44%492,939,6497.62%6259,4926.10%7

 HSBC Saudi Arabia
Limited

8ANB Invest%7187,9034.41%357,030,4275.52%756.32%8,321,024,057.954.65العربي لالإ�ستثمار 

Riyad Capital 6%8267,8286.29%266,688,3774.12%858.54%7,984,392,507.204.47الريا�س املالية  

9Derayah Financial%9129,1423.03%193,383,8232.99%987.84%6,112,020,975.703.42دراية املالية

10AlIstithmar Capital%1079,7791.87%157,127,0762.43%1053.12%4,159,735,923.602.33الإ�ستثمار كابيتال 

12%1163,1611.48%115,733,2181.79%1192.66%3,848,623,783.102.15فالكم للخدمات املالية 
 Falcom Investment
Company

11%1270,0221.64%108,147,6581.67%1265.88%2,649,362,659.801.48�سركة البالد لالإ�ستثمار  
 Al Bilad Investment
Company

13%1336,7820.86%70,521,6371.09%1365.64%1,581,110,370.600.88�سركة الإمناء لال�ستثمار   
 Alinma Investment
Company

Saudi Hollandi Capital 14%1432,3020.76%45,031,0390.70%1440.33%1,438,668,874.300.80ال�سعودي الهولندي املالية  

15Aloula Geojit%1514,8590.35%32,167,7120.50%1589.94%900,994,396.850.50الوىل جوجيت للو�ساطة املالية  

16%1614,5630.34%29,246,7440.45%1665.29%861,899,867.250.48جمموعة النفيعي لالإ�ستثمار 
 Al Nefaie Investment
Group

17Osool Capital%1714,5170.34%19,840,4920.31%1791.30%670,664,598.950.38اأ�سول املالية  

18Muscat Capital%185,4850.13%10,991,1220.17%1883.27%317,144,503.450.18بيت م�سقط لالأوراق املالية 

21Jadwa Investment%192,1520.05%9,603,8740.15%1948.87%220,663,777.900.12جدوى لال�ستثمار 

20%212,9680.07%4,530,0460.07%2091.93%127,908,613.200.07�سركة امل�ستثمر لالأوراق املالية 
 The Investor for
Securities

�سركة ال�سرق الأو�سط 

لال�ستثمار املايل  
127,831,360.350.07%2119.74%5,682,8780.09%203,0600.07%19

 Middle East Financial
Investment Company

الإمارات دبي الوطني كابيتال 

ال�سعودية املحدودة
45,514,068.100.03%2220.60%1,448,0990.02%221,0960.03%22

 Emirates NBD Capital
KSA

23Arbah Capital%238400.02%572,5030.01%2317.14%36,048,526.800.02اأرباح املالية  

24EFG_Hermes KSA%242880.01%344,2940.01%241.44%7,505,483.650.00هرمي�س ال�سعودية 

25%2520.00%1000.00%25100.00%885.000.00اخلر كابيتال ال�سعوديه 
 Al-Khair Capital Saudi
Arabia

178,777,318,820.306,471,634,7254,256,830Totalاملجموع 
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مؤشرات - المستثمرون حسب الجنسية

لالأ�سهم  الإجــمــالــيــة  الــقــيــمــة  بــلــغــت 

2013م  يــنــايــر  �ــســهــر  املـــتـــداولـــة خـــالل 

قــدره  ــفــاع  ــارت ب ــــال،  ري مــلــيــار   128.13

)3.35%( عن تداولت �سهر دي�سمرب من 

العام 2012.

نوع امل�شتثمر

• بلغت قيمة عمليات �سراء »الأفراد« 
113.15 مليار ريال �سعودي )%88.30(، 

 119.76 البيع  عمليات  قيمة  بلغت  فيما 

مليار ريال �سعودي )%93.46(.

�ـــســـراء  ــات  ــي ــل عــم ــمــة  ــي ق ــغــت  ــل • ب

�سعودي  ريال  مليار   12.77 »املوؤ�س�سات« 

)9.97%(، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 

7.21 مليار ريال �سعودي )%5.63(.

• بلغت قيمة عمليات �سراء »الأجانب 
ريال  مليار   2.21 مبادلة«  اتفاقيات   –
�سعودي )1.73%(، فيما بلغت قيمة عمليات 

 البيع 1.17 مليار ريال �سعودي )%0.91( 

اجلن�سية.

�ـــســـراء  ــات  ــي ــل عــم ــمــة  ــي ق ــغــت  ــل • ب
ريال  121.99 مليار  ال�سعودي«  »امل�ستثمر 

قيمة  بلغت  فيما   ،)%95.21( �سعودي 

عمليات البيع 123.72 مليار ريال �سعودي 

.)%96.56(

• بلغت قيمة عمليات »�سراء امل�ستثمر 
�سعودي  ـــال  ري مــلــيــار   2.00 اخلــلــيــجــي« 

)1.56 %(، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 

1.27 مليار ريال �سعودي )%0.99(.

قيمة عمليات �سراء »امل�ستثمر  • بلغت 
املبادلة«  اتفاقيات  و  املقيم   – الأجنبي 

 ،)%  3.23( �سعودي  ريــال  مليار   4.13

فيما بلغت قيمة عمليات البيع 3.15 مليار 

ريال �سعودي )%2.45(.

إحصائيات التداول )تصنيف الجنسية و نوع المستثمر( - يناير 2013

اح�شائية التداول ح�شب ت�شنيف اجلن�شية و نوع امل�شتثمر ل�شهر يناير 2013م

TRDVALP TRDVAL NOTRDP NOTRD QTYP QTY TRDTYP CLNTYP NATGRP

بيع 4,363,168,646.00  943.2%  2,621,639.00  95.0%  117,616,047,933.80  931.1%  فرد  ال�سعوديني

�سراء 4,156,547,728.00  927.5%  2,545,894.00  92.8%  111,054,212,832.05  903.3%  فرد  ال�سعوديني

بيع 87,996,824.00  21.4%  47,672.00  1.0%  3,744,406,318.90  23.5%  �سركة  ال�سعوديني

�سراء 222,098,900.00  33.1%  102,229.00  2.7%  7,916,040,154.60  46.1%  �سركة  ال�سعوديني

بيع 67,597,523.00  9.8%  24,543.00  6%.  2,356,878,201.25  13.5%   ال�سعوديني �سندوق ا�ستثماري

�سراء 80,564,703.00  12.3%  27,639.00  9%.  3,023,921,111.50  18.0%   ال�سعوديني �سندوق ا�ستثماري

بيع 59,879,980.00  14.0%  64,346.00  2.3%  1,742,009,572.00  15.0%   العرب املقيمني )غر اخلليجيني(

�سراء 58,643,197.00  14.1%  68,628.00  2.5%  1,730,508,302.00  14.9%   العرب املقيمني )غر اخلليجيني(

بيع 40,559,615.00  6.8%  15,178.00  5%.  1,265,941,021.85  8.6%   اخلليجيني

�سراء 55,377,486.00  8.2%  21,461.00  5%.  2,003,763,481.90  9.2%   اخلليجيني

بيع 7,637,620.00  1.5%  6,965.00  3%.  236,911,833.55  1.9% 
 اجلانب املقيمني )غر العرب(

 واخلليجيني

�سراء 6,266,838.00  1.4%  6,861.00  3%.  190,444,297.65  1.6% 
 اجلانب املقيمني )غر العرب(

 واخلليجيني

بيع 28,079,365.00  3.3%  10,593.00  3%.  1,169,039,088.20  6.4%  اتفاقية مبادلة اتفاقية مبادلة

�سراء 75,420,721.00  3.5%  18,224.00  3%.  2,212,343,789.55  6.8%  اتفاقية مبادلة اتفاقية مبادلة

اجماليات البيع 4,654,919,573.00  1000.0%  2,790,936.00  100.0%  128,131,233,969.55  1000.0% 

اجماليات ال�سراء 4,654,919,573.00  1000.0%  2,790,936.00  100.0%  128,131,233,969.50  1000.0% 

0.15

-0.15
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ملخص السوق - الشهري

املوؤ�سر  اأغلق  م   2013 يناير  �سهر  نهاية  يف 

عند  )تـــداول(  ال�سعودية  املالية  لل�سوق  العام 

نقطة   242.33 مرتفعًا   7،043.55 م�ستوى 

)دي�سمرب  ال�سابق  بال�سهر  مقارنة   (%)3.56.

2012 م). ومرتفعًا بن�سبة 6.30% مقارنة بنف�س 

الفرتة من العام ال�سابق )نهاية يناير 2012 م(.

وقد كانت اأعلى نقطة اإغالق للموؤ�سر خالل 

م�ستوى  عند  م   2013/01/12 يــوم  يف  ال�سهر 

7،165.76 نقطة.

امل�سدرة يف  لالأ�سهم  ال�سوقية  القيمة  بلغت 

مليار   1،439.76 م،   2013 يناير  �سهر  نهاية 

القيمة املتداولة لألسهم تبلغ 128.13 مليار ريال 

2.79 مليون صفقة تم تنفيذها خالل شهر يناير 2013 م
ريال اأي ما يعادل 383.94 مليار دولر اأمريكي، 

عن   %2.81 ن�ســــبته  بلغت  ارتــفــاعــًا  م�سجلة 

ال�سهر ال�سابق )دي�سمرب 2012 م(. 

املتداولة  لالأ�سهم  الإجمالية  القيمة  بلغت 

خالل �سهر يناير 2013 م، 128.13 مليار ريال 

اأي ما يعادل 34.17 مليار دولر اأمريكي وذلك 

باإرتفاع بلغت ن�ســــبته 3.35% عن ال�سهر ال�سابق 

)دي�سمرب 2012 م(. 

اإجمايل عدد الأ�سهم املتداولة* خالل  وبلغ 

�سهر يناير 2013 م، 4.66 مليار �ســــهم مقابل 

ال�سهر  خــالل   تداولها  مت  �سهم  مليار   4.39

بارتفاع  ــك  وذل م(،   2012 )دي�سمرب  ال�سابق 

بلغت ن�ســــبته %6.03.

خالل  املنفذة  ال�سفقات  عدد  اإجمايل  اأما 

مليون   2.79 بلغ  فقد  م،   2013 يناير  �سهر 

تنفيذها   مليون �سفقة مت   2.90 �سفقة مقابـــل 

خالل  ال�سهر ال�سابق )دي�سمرب 2012 م( وذلك 

باإنخفا�س بلغت ن�ســــبته %3.74.

* معدلة جلميع اإجراءات ال�سركات خالل الفرتة.
�سهر يناير 2013، 22 يومًا  خالل  التداول  اأيام  عدد  • بلغ 

مقابل 23 يومًا خالل �سهر دي�سمرب 2012 م.

االكتتابات األولية 
�شركة اأ�شمنت املنطقة ال�شمالية

• راأ�شمال ال�شركة: 1،800 مليون ريال مق�سم اإىل 180 مليون �سهم.
• اأ�شهم االكتتاب:  90  مليون �سهم متثل 50% من اأ�سهم ال�سركة. 

• �شعر الطرح: 10 ريالت لل�سهم الواحد.
• فرتة االكتتاب: من 2013/01/08 م اإىل 2013/01/14 م.

إجراءات الشركات - يناير 2013 م  
)مــوبــايــلــي(  اتــ�ــســالت  اإحتــــاد  �ــســركــة  • رفــعــت 
اأ�سهم،   10 لكل  جمــاين  �سهم  مبنح  وذلــك  راأ�سمالها  

لي�سبح عدد اأ�سهمها امل�سدرة 770 مليون �سهـــــم وذلك 

بتاريخ 2013/01/12 م.

اأداء موؤ�شرات القطاعات

Performance of Sectoral Indices

Sectoral Indices
ن�شبة التغري  دي�شمرب - 2012 م يناير - 2013 م

موؤ�شرات القطاعات

Change % December  - 2012 January  - 2013

Banks & Financial Services 4.53% 14,645.38 15,308.51 امل�سارف واخلدمات املالية

Petrochemical Industries 3.08% 5,856.40 6,036.92 ال�سناعات البرتوكيماوية

Cement 2.57% 6,063.04 6,218.96 الأ�سمنت

Retail 2.03% 7,506.05 7,658.60 التجزئة

Energy & Utilities 2.76% 4,790.15 4,922.37 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agriculture & Food Indust. 0.40% 6,590.35 6,616.52 الزراعة وال�سناعات الغذائية

Telecom. & Information  Tech. 4.66% 2,164.77 2,265.60 الإت�سالت وتقنية املعلومات

Insurance -7.08% 1,361.66 1,265.29 التاأمني

Multi-Investment 0.94% 3,697.36 3,732.05 �سركات ال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment 3.48% 6,315.25 6,534.86 ال�ستثمار ال�سناعي

Building & Construction 6.44% 2,820.08 3,001.58 الت�سييد والبناء

Real Estate Development 8.08% 3,344.20 3,614.55 التطوير العقاري

Transport 4.16% 4,865.51 5,067.84 النقل

Media & Publishing 7.46% 2,909.56 3,126.65 العالم والن�سر

Hotel & Tourism 20.45% 7,253.64 8,737.08 الفنادق وال�سياحة

Sponsored by: 
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ال�شركات اخلم�ش االأكرث ن�شاطا -  يناير 2013 م

Top Five Active Stocks - January 2013

By number of transactions من حيث عدد ال�شفقات

Company
ن�شبة ال�شركة من اجمايل ال�شوق ن�شبة ال�شركة من القطاع عدد ال�شفقات 

ال�شركة

To Market % To Sector % Transactions

Amana Insurance 10.03% 32.34% 279,906 امانة للتامني

Dallah Health 6.52% 66.08% 181,963 دله ال�سحية

SABIC 3.73% 43.07% 103,990 �سابك

Almutakamela 3.22% 45.10% 89,802 املتكاملة

Solidarity 2.67% 8.61% 74,501 �سوليدرتي تكافل

By number of shares traded من حيث عدد االأ�شهم املتداولة

Company
ن�شبة ال�شركة من اجمايل ال�شوق ن�شبة ال�شركة من القطاع  اال�شهم املتداولة

ال�شركة

To Market % To Sector % Shares Traded

Dar Al Arkan 11.89% 51.41% 553,592,719 دار الركان

Alinma 10.24% 78.53% 476,816,029 الإمناء

Emaar E.C 5.43% 23.48% 252,825,803 اإعمار

ZAIN KSA 4.88% 43.35% 227,397,710 زين ال�سعودية

KEC 3.56% 15.39% 165,688,669 مدينة املعرفة

By value of shares traded من حيث قيمة االأ�شهم املتداولة

Company
ن�شبة ال�شركة من اجمايل ال�شوق ن�شبة ال�شركة من القطاع قيمة اال�شهم املتداولة

ال�شركه

To Market% To Sector% Value Traded -SAR

SABIC 8.79% 60.76% 11,262,291,756 �سابك

Dallah Health 8.65% 76.82% 11,077,453,411 دله ال�سحية

Amana Insurance 6.07% 28.86% 7,771,612,630 امانة للتامني

Alinma 5.02% 52.38% 6,428,527,089 الإمناء

Dar Al Arkan 3.76% 40.25% 4,815,974,899 دار الركان

تداول االأ�شهم ح�شب القطاعات - يناير 2013 م

Sectoral Activities - January 2013

Sector
ىلامجإالا ىلا ةبش�نلا ةلوادتملا مهش�أالا هميق ىلامجإالا ىلا هبش�نلا ةلوادتملا مهش�أالا  ىلامجإالا ىلا هبش�نلا ةذفنملا تاقفش�لا

القطاعات

%To Market Value Traded (SR) % To Market Shares Traded % To Market Transactions

Banks & F. Services 9.58% 12,273,011,236.90 13.04% 607,194,547 4.71% 131,463 امل�سارف واخلدمات املالية

Petrochemical Indust. 14.47% 18,534,222,783.10 10.86% 505,667,550 8.65% 241,435 ال�سناعات البرتوكيماوية

Cement 2.06% 2,635,231,074.30 2.21% 102,903,272 2.44% 68,203 الأ�سمنت

Retail 11.25% 14,419,540,430.95 5.32% 247,708,987 9.87% 275,374 التجزئة

Energy & Utilities 0.46% 595,226,957.65 0.90% 41,845,962 0.33% 9,221 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agri. & Food Indust. 7.92% 10,146,736,704.40 6.80% 316,392,394 9.30% 259,458 الزراعة وال�سناعات الغذائية

Telecom. & Info. Tech. 7.11% 9,104,894,728.90 11.27% 524,515,886 7.13% 199,098 الإت�سالت وتقنية املعلومات

Insurance 21.02% 26,930,829,720.95 11.96% 556,677,948 31.01% 865,588 التاأمني

Multi-Investment 2.73% 3,499,949,635.75 3.62% 168,523,151 3.77% 105,111 �سركات ال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment 5.79% 7,420,927,950.85 3.67% 170,869,488 6.21% 173,299 ال�ستثمار ال�سناعي

Building & Construction 2.90% 3,719,080,444.35 3.41% 158,815,049 3.73% 104,055 الت�سييد والبناء

Real Estate Development 9.34% 11,964,883,568.75 23.13% 1,076,887,084 7.25% 202,439 التطوير العقاري

Transport 2.23% 2,858,171,053.65 2.02% 94,179,944 2.14% 59,740 النقل

Media & Publishing 0.76% 972,348,857.75 0.39% 18,277,803 1.11% 31,041 العالم والن�سر

Hotel & Tourism 2.39% 3,056,178,821.25 1.40% 65,145,471 2.34% 65,411 الفنادق وال�سياحة

Total 100.00% 128,131,233,969.50 100.00% 4,655,604,536 100.00% 2,790,936 الإجمايل
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Market Summary - Monthly

ال�شركات االأكرث اإرتفاعا يف اأ�شعارها )مقارنة �شعر اإغالق يناير 2013 م مع دي�شمرب 2012 م(

Top Gainers (Comparing Close Price of January 2013 with December 2012)

Company
نسبة التغير

2012/12/31 2013/01/30 ال�شركة

Change %

Saudi Export 39.60% 74.50 104.00 ال�شادرات

Shams 31.28% 37.40 49.10 �شم�ش

ALTAYYAR 30.43% 63.25 82.50 الطيار

Maadaniyah 23.62% 25.40 31.40 معدنية

Tihama 23.30% 84.75 104.50 تهامة لالعالن

ال�شركات االأكرث اإنخفا�شا يف اأ�شعارها )مقارنة �شعر اإغالق يناير 2013 م مع دي�شمرب 2012 م(

Top Losers (Comparing Close Price of January 2013 with December 2012)

Company
ن�شبة التغري

2012/12/31 2013/01/30 ال�شركة

Change %

Amana Insurance -59.49% 137.00 55.50 امانة للتامني

 Arabian Shield -23.59% 47.90 36.60 الدرع العربي

ACE -12.74% 78.50 68.50 اي�س

Al Baha -10.36% 17.85 16.00 الباحة

Wataniya -7.88% 130.00 119.75 الوطنية

Value )0،000( القيمه بالع�شرة اآالف Volume )00(  الكميه باملئات Transactions  ال�شفقات
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Sectoral Activities - January 2013
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Market Activity - January 2013    تداول االأ�شهم - يناير 2013 م

Banks & Financial Services
قيمة االأ�شهم املتداولة االأ�شهم املتداولة   ال�شفقات املنفذة

امل�شارف واخلدمات املالية

Value Traded Volume Traded Transactions

Riyad 286,391,334.70 12,466,042 2,803 الريا�س

AlJazira 357,139,756.00 12,946,850 7,173 اجلزيرة

Saudi Investment 106,169,556.55 5,412,739 1,627 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 78,290,681.60 2,827,755 1,358 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 142,620,965.90 4,711,708 2,085 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 137,714,568.90 4,528,882 1,657 �سـاب

Arab National 157,101,599.50 5,916,110 2,278 العربي الوطني

SAMBA 323,130,849.00 7,049,004 3,200 �سامبا

Al Rajhi 3,553,437,113.75 51,616,147 22,377 الراجحي

AL Bilad 702,487,722.10 22,903,281 17,474 البالد

Alinma 6,428,527,088.90 476,816,029 69,431 الإمناء

Total 12,273,011,236.90 607,194,547 131,463 اجمايل القطاع

Petrochemical Industries
قيمة االأ�شهم املتداولة االأ�شهم املتداولة   ال�شفقات املنفذة

 ال�سناعات البرتوكيماوية

Value Traded Volume Traded Transactions

CHEMANOL 429,156,142.60 31,175,463 12,692 كيمانول

Petrochem 97,983,457.70 4,922,292 2,751 برتوكيم

SABIC 11,262,291,755.75 121,032,547 103,990 �سابك

SAFCO 427,429,818.25 2,792,470 4,153 �سافكو

Industrialization 1,375,672,134.10 47,087,430 18,139 الت�سنيع

Alujain 239,304,070.50 15,957,346 7,923 اللجني

Nama Chemicals 1,377,733,359.20 100,003,568 31,449 مناء للكيماويات

SIIG 240,264,772.00 10,494,145 3,156 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 405,310,736.75 29,721,968 6,765 ال�سحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 756,891,933.45 15,257,271 7,785 ين�ساب

Sipchem 189,595,955.35 9,903,961 5,592 �سبكيم العاملية

Advanced 321,592,344.60 11,818,390 5,411 املتقدمة

Saudi Kayan 1,095,822,783.85 87,944,375 21,115 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 315,173,519.00 17,556,324 10,514 برتو رابغ

Total 18,534,222,783.10 505,667,550 241,435 اجمايل القطاع

Cement
قيمة االأ�شهم املتداولة االأ�شهم املتداولة   ال�شفقات املنفذة

ال�سمنت

Value Traded Volume Traded Transactions

HCC 309,691,880.85 16,335,212 8,534 اأ�سمنت حائل

Najran Cement 682,106,105.45 37,265,058 12,811 اأ�سمنت جنران

City Cement 385,561,904.70 22,058,970 25,979 ا�سمنت املدينة

Arab Cement 166,209,182.00 3,357,081 2,316 ال�سمنت العربية

Yamamah Cement 209,330,309.60 4,368,416 3,197 ا�سمنت اليمامة

Saudi Cement 219,213,603.50 2,223,711 1,970 ا�سمنت ال�سعوديه

Qassim Cement 111,796,812.50 1,410,184 1,618 ا�سمنت الق�سيم

Southern Cement 70,262,792.50 686,353 1,267 ا�سمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 175,768,544.00 2,087,762 2,060 ا�سمنت ينبع

Eastern Cement 104,120,026.75 1,801,359 1,919 ا�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 42,471,286.25 1,700,360 1,303 ا�سمنت تبوك

Jouf Cement 158,698,626.20 9,608,806 5,229 ا�سمنت اجلوف

Total 2,635,231,074.30 102,903,272 68,203 اجمايل القطاع

Retail
قيمة االأ�شهم املتداولة االأ�شهم املتداولة   ال�شفقات املنفذة

التجزئة

Value Traded Volume Traded Transactions

A. Othaim Market 251,693,499.50 3,025,965 5,065 اأ�سواق ع العثيم

Mouwasat 326,626,355.25 6,042,346 7,688 املوا�ساة

Extra 121,558,965.00 1,120,940 2,493 اإك�سرتا

Dallah Health 11,077,453,410.75 144,539,514 181,963 دله ال�سحية

52
العدد 76 - فبراير 2013م



Sponsored by: 
Market Summary - Monthly

Market Activity - January 2013    تداول االأ�شهم - يناير 2013 م

SASCO 237,954,309.65 12,766,280 8,237 خدمات ال�سيارات

Thim›ar 1,305,317,825.10 39,609,619 40,191 ثمار

Fitaihi Group 398,714,717.30 25,779,057 10,541 جمموعة فتيحي

Jarir 90,637,435.75 575,427 1,273 جرير

Aldrees 293,024,476.10 8,029,476 7,824 الدري�س

AlHokair 117,562,686.25 1,098,133 2,729 احلكر

Alkhaleej Trng 198,996,750.30 5,122,230 7,370 اخلليج للتدريب

Total 14,419,540,430.95 247,708,987 275,374 اجمايل القطاع

Energy & Utilities
قيمة االأ�شهم املتداولة االأ�شهم املتداولة   ال�شفقات املنفذة

الطاقة واملرافق اخلدمية

Value Traded Volume Traded Transactions

Gas & Industrialization 67,318,341.10 3,421,496 3,021 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 527,908,616.55 38,424,466 6,200 كهرباء ال�سعودية

Total 595,226,957.65 41,845,962 9,221 اجمايل القطاع

Agriculture & Food Industries
قيمة االأ�شهم املتداولة االأ�شهم املتداولة   ال�شفقات املنفذة

الزراعة وال�سناعات الغذائية

Value Traded Volume Traded Transactions

SAVOLA Group 289,158,680.10 7,362,185 4,111 جمموعة �سافول

Food 1,652,611,728.40 55,306,313 43,241 الغذائية

SADAFCO 94,921,841.25 1,452,309 2,499 �سدافكو

Almarai 412,898,769.25 6,341,056 6,636 املراعي

Anaam Holding 1,360,706,632.40 35,678,615 33,246 اأنعام القاب�سة

H B 187,357,993.50 4,299,990 7,591 حلواين اإخوان

Herfy Foods 74,791,071.50 734,462 1,467 هريف لالأغذية

Catering 126,172,345.00 1,591,782 3,698 التموين

NADEC 183,610,409.20 6,730,631 6,118 نادك

Qassim Agriculture 1,043,062,039.00 70,057,200 31,961 الق�سيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 700,208,132.70 21,560,213 19,799 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 1,543,957,688.20 47,172,056 45,217 الأ�سماك

Sharqiya Dev Co 1,957,781,585.75 29,025,787 40,036 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 98,501,314.10 2,230,476 2,235 اجلوف الزراعيه

Bishah Agriculture * 0.00 0 0 بي�سة الزراعيه *

Jazan Development 420,996,474.05 26,849,319 11603 جازان للتنمية

Total 10,146,736,704.40 316,392,394 259,458 اجمايل القطاع

Telecomm. & Information 
Technology

قيمة االأ�شهم املتداولة االأ�شهم املتداولة   ال�شفقات املنفذة

الت�سالت وتقنية املعلومات

Value Traded Volume Traded Transactions

STC 1,187,245,854.60 27,843,714 11,520 الت�سالت

Etihad Etisalat 1,520,347,312.00 20,941,524 11,917 احتاد ات�سالت

ZAIN KSA 1,901,925,471.35 227,397,710 42,157 زين ال�سعودية

Atheeb Telecom 1,489,264,400.85 112,543,904 43,702 عذيب لالت�سالت

 Almutakamela 3,006,111,690.10 135,789,034 89,802 املتكاملة 

Total 9,104,894,728.90 524,515,886 199,098 اجمايل القطاع

Insurance
قيمة االأ�شهم املتداولة االأ�شهم املتداولة   ال�شفقات املنفذة

التاأمني

Value Traded Volume Traded Transactions

Tawuniya 268,425,960.60 5,941,032 5,495 التعاونية

Malath Insurance 301,374,222.45 13,194,279 10,956 مالذ للتاأمني

MEDGULF 198,667,349.90 7,123,687 6,245 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZ SF 704,769,886.35 13,014,829 20,183 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 412,980,617.05 8,318,289 14,269 �سالمة

Walaa Insurance 239,272,139.20 8,347,669 9,260 ولء للتاأمني

Arabian Shield 744,026,282.50 18,237,726 22,772 الدرع العربي

SABB Takaful 542,546,798.10 14,381,572 18,317 �ساب تكافل

SANAD 250,785,850.30 9,300,088 9,564 �سند

SAICO 543,545,992.00 8,349,273 18,111 �سايكو
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Market Activity - January 2013    تداول االأ�شهم - يناير 2013 م

WAFA Insurance 1,126,335,625.25 16,898,914 36,199 وفاء للتاأمني

Gulf Union 756,780,047.50 25,981,959 18,350 احتاد اخلليج

ATC 181,603,936.75 2,957,377 6,454 الأهلي للتكافل

Al - Ahlia 506,337,031.00 9,132,509 15,282 الأهلية

 ACIG 1,240,367,064.50 25,642,253 32,210 اأ�سيج

AICC 253,667,573.60 8,238,954 8,391 التاأمني العربية

Trade Union 233,590,802.90 8,598,224 7,203 الحتاد التجاري

Sagr Insurance 371,687,116.70 11,305,231 12,662 ال�سقر للتاأمني

U C A 185,460,982.90 5,437,406 7,177 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 529,665,428.60 44,862,958 13,704 الإعادة ال�سعودية

Bupa Arabia 264,858,399.00 9,372,380 7,643 بوبا العربية

Weqaya Takaful 368,523,620.30 9,108,964 12,937 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 186,858,779.75 3,295,105 6,177 تكافل الراجحي

ACE 1,103,045,417.00 14,793,899 40,415 اي�س

AXA - Cooperative 474,408,399.30 11,221,886 16,238 اك�سا - التعاونية

Gulf General 682,486,597.75 11,667,737 21,721 اخلليجية العامة

Buruj 364,212,366.75 6,517,930 12,439 بروج

Al Alamiya 607,345,164.25 10,363,029 19,628 العاملية

Solidarity 3,100,803,119.40 84,131,124 74,501 �سوليدرتي تكافل

Wataniya 822,637,655.00 6,650,420 30,905 الوطنية

Amana Insurance 7,771,612,630.25 96,483,567 279,906 امانة للتامني

Enaya 1,031,399,263.80 21,366,078 32,322 عناية

Alinma Tokio M. 560,747,600.25 6,441,600 17,952 الإمناء طوكيو م

Total 26,930,829,720.95 556,677,948 865,588 اجمايل القطاع

Multi- Investment
قيمة االأ�شهم املتداولة االأ�شهم املتداولة   ال�شفقات املنفذة

�سركات ال�ستثمار املتعدد

Value Traded Volume Traded Transactions

SARCO 1,022,956,839.00 16,116,921 25,995 امل�سايف

Saudi Advanced 350,418,678.95 22,325,892 10,804 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 547,845,172.75 37,527,212 15,566 الح�ساء للتنميه

SISCO 418,852,728.55 29,192,852 12,403 �سي�سكو

Assir 233,563,814.15 13,532,396 5,701 ع�سر

Al Baha 446,031,803.40 25,722,518 20,378 الباحة

kingdom 480,280,598.95 24,105,360 14,264 اململكة

Total 3,499,949,635.75 168,523,151 105,111 اجمايل القطاع

Industrial Investment
قيمة االأ�شهم املتداولة االأ�شهم املتداولة   ال�شفقات املنفذة

ال�ستثمار ال�سناعي

Value Traded Volume Traded Transactions

Takween 488,306,481.00 10,656,752.00 15,213.00 تكوين

BCI 186,541,157.60 6,530,212.00 6,513.00 بى �سى اآى

MA›ADEN 647,388,761.00 18,934,930 11,514 معادن

Astra Indust 77,675,242.40 2,020,555 3,258 اأ�سرتا ال�سناعية

ALSorayai 698,601,646.50 26,214,608 16,907 جمموعة ال�سريع

Shaker 147,200,778.50 2,241,698 2,525 �ساكر

Pharmaceutical 173,688,182.20 4,064,190 4,133 الدوائية

Glass 161,256,421.85 6,213,823 5,225 زجاج

FIPCO 1,591,396,522.60 32,249,936 32,013 فيبكو

Maadaniyah 676,797,004.80 23,328,959 18,421 معدنية

Saudi Chemical 307,740,210.00 6,948,563 5,087 الكيميائيه ال�سعوديه

SPM 275,367,352.20 9,136,431 7,024 �سناعة الورق

AlAbdullatif 92,500,473.20 2,800,639 2,606 العبداللطيف

Saudi Export 1,896,467,717.00 19,528,192 42,860 ال�سادرات

Total 7,420,927,950.85 170,869,488.00 173,299.00 اجمايل القطاع
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Market Summary - Monthly

Market Activity - January 2013    تداول االأ�شهم - يناير 2013 م

Building & Construction
قيمة االأ�شهم املتداولة االأ�شهم املتداولة   ال�شفقات املنفذة

الت�سييد والبناء

Value Traded Volume Traded Transactions

ASLAK 199,560,721.30 5,334,491 5,491 اأ�سالك

** MMG 0.00 0 0 جمموعة املعجل **

SSP 194,123,519.00 7,356,017 6,142 الأنابيب ال�سعودية

ALKHODARI 271,256,115.30 10,070,856 8,517 اخل�سري

Ceramic 213,422,427.00 2,740,063 4,083 اخلزف

Gypsum 64,498,308.80 2,338,169 2,908 اجلب�س

Cables 366,672,151.95 26,422,071 11,196 الكابالت

Saudi Industrial 599,833,048.00 34,579,258 17,824 �سدق

Amiantit 161,147,894.80 10,937,099 4,997 اميانتيت

Pipes 667,828,540.80 21,813,563 13,458 اأنابيب

Zamil Industrial 153,701,404.80 4,673,728 2,122 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 149,581,835.35 6,137,476 5,903 البابطني

SVCP 105,507,879.25 1,576,238 2,819 الفخارية

MESC 314,738,475.40 17,097,938 10,138 م�سك

Red Sea 257,208,122.60 7,738,082 8,457 البحر الأحمر

Total 3,719,080,444.35 158,815,049 104,055 اجمايل القطاع

Real Estate Development
قيمة االأ�شهم املتداولة االأ�شهم املتداولة   ال�شفقات املنفذة

التطوير العقاري

Value Traded Volume Traded Transactions

Real Estate 205,729,061.10 6,412,185 8,084 العقارية

Taiba 67,749,893.85 2,811,248 1,882 طيبة لال�ستثمار

Makkah 329,663,807.40 8,819,475 1,796 مكة لالن�ساء

Arriyadh Development 654,046,884.80 28,695,351 12,735 التعمر

Emaar E .C 2,375,712,210.20 252,825,803 49,436 اإعمار

Jabal Omar 1,209,765,997.70 58,041,634 18,998 جبل عمر

Dar Al Arkan 4,815,974,898.75 553,592,719 61,276 دار الأركان

KEC 2,306,240,814.95 165,688,669 48,232 مدينة املعرفة

Total 11,964,883,568.75 1,076,887,084 202,439 اجمايل القطاع

Transport
قيمة االأ�شهم املتداولة االأ�شهم املتداولة   ال�شفقات املنفذة

النقل

Value Traded Volume Traded Transactions

Bahri 599,617,128.50 29,761,288 9,530 البحري

SAPTCO 753,089,968.40 44,406,181 16,819 النقل اجلماعي

Mubarrad 1,343,666,893.25 17,119,834 29,040 مربد

Budget Saudi 161,797,063.50 2,892,641 4,351 بدجت ال�سعودية

Total 2,858,171,053.65 94,179,944 59,740 اجمايل القطاع

Media and Publishing
قيمة االأ�شهم املتداولة االأ�شهم املتداولة   ال�شفقات املنفذة

العالم والن�سر

Value Traded Volume Traded Transactions

Tihama 610,986,883 6,507,054 16,957 تهامه لالعالن

SRMG 157,691,870 6,685,570 6,817 الأبحاث و الت�سويق

SPPC 203,670,105 5,085,179 7,267 طباعة وتغليف

Total 972,348,857.75 18,277,803 31,041 اجمايل القطاع

Hotel & Tourism
قيمة االأ�شهم املتداولة االأ�شهم املتداولة   ال�شفقات املنفذة

الفنادق وال�سياحة

Value Traded Volume Traded Transactions

ALTAYYAR 841,715,486.25 11,624,312 17,831 الطيار

Hotels 73,121,679.60 2,686,512 1,977 الفنادق

Shams 2,141,341,655.40 50,834,647 45,603 �سم�س

Total 3,056,178,821.25 65,145,471 65,411 اجمايل القطاع

 Market 128,131,233,969.50 4,655,604,536 2,790,936 اجمايل ال�سوق

* Suspended since 13/01/2007
** Suspended since 22/07/2012

* معلقة من التداول منذ 13/01/2007
** معلقة من التداول منذ 22/07/2012
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FINANCIAL INDICATORS - 30/01/2013 املوؤ�شرات املالية الرئي�شية - 30/01/2013 م

Company

Close  
Price

Book 
Value (SR)

P/B
Value

EPS
(SR)

P/E
Ratio

Issued
Shares (mn)

Market 
Cap. (mn)

Shareholders› 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�شركة

�شعر االإغالق
القيمه 

الدفرتيه

ال�شعر/القيمه 

الدفرتيه

العائد على 

ال�شهم
ال�شعر للعائد

االأ�شهم امل�شدره 

)مليون(

القيمه ال�شوقيه 

)مليون(

حقوق امل�شاهمني 

)مليون(

�شايف الدخل 

)مليون(

Riyad 23.00 21.31 1.08 2.31 9.95 1,500.000 34,500.00 31,963.51 3,465.91 الريا�س

AlJazira 26.20 16.71 1.57 1.67 15.70 300.000 7,860.00 5,011.85 500.67 اجلزيرة

Saudi Investment 19.60 17.05 1.15 1.66 11.82 550.000 10,780.00 9,378.83 912.02 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 28.10 20.93 1.34 3.16 8.90 396.900 11,152.89 8,305.98 1,252.97 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 30.60 25.10 1.22 3.34 9.17 904.018 27,662.95 22,686.82 3,015.64 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 31.80 20.07 1.58 3.24 9.82 1,000.000 31,800.00 20,065.51 3,239.92 �سـاب

Arab National 27.10 20.95 1.29 2.79 9.71 850.000 23,035.00 17,804.28 2,371.20 العربي الوطني

SAMBA 45.30 35.15 1.29 4.81 9.41 900.000 40,770.00 31,636.87 4,330.62 �سامبا

Al Rajhi 69.25 24.31 2.85 5.26 13.17 1,500.000 103,875.00 36,468.74 7,884.61 الراجحي

AL Bilad 30.40 14.57 2.09 3.14 9.68 300.000 9,120.00 4,370.82 941.81 البالد

Alinma 13.50 11.11 1.22 0.49 27.61 1,500.000 20,250.00 16,664.20 733.55 الإمناء

 Total Banks & Financial
Services Sector

- 21.07 1.57 2.95 11.20 9,700.918 320,805.84 204,357.39 28,648.90
اإجمايل قطاع امل�شارف

واخلدمات املالية

CHEMANOL 13.35 13.05 1.02 0.76 17.61 120.600 1,610.01 1,573.24 91.43 كيمانول

Petrochem 19.90 8.74 2.28 -0.95 (M)  (س) 480.000 9,552.00 4,194.11 -456.36 برتوكيم

SABIC 94.00 49.25 1.91 8.24 11.41 3,000.000 282,000.00 147,739.26 24,718.25 �سابك

SAFCO 156.00 26.57 5.87 11.60 13.45 333.333 51,999.95 8,857.29 3,866.22 �سافكو

Industrialization 28.40 18.02 1.58 2.64 10.77 668.914 18,997.16 12,055.50 1,763.84 الت�سنيع

Alujain 14.90 8.97 1.66 0.74 20.03 69.200 1,031.08 620.91 51.47 اللجني

Nama Chemicals 13.55 10.64 1.27 -0.184 (M)  (س) 128.520 1,741.45 1,368.10 -23.65 مناء للكيماويات

SIIG 22.15 13.50 1.64 1.21 18.25 450.000 9,967.50 6,077.14 546.18 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 14.00 13.43 1.04 0.47 30.05 438.795 6,143.13 5,893.02 204.45 ال�سحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 52.00 23.04 2.26 4.35 11.96 562.500 29,250.00 12,961.18 2,446.36 ين�ساب

Sipchem 19.05 19.46 0.98 1.64 11.62 366.667 6,985.00 7,136.53 601.17 �سبكيم العاملية

Advanced 26.60 12.46 2.14 2.002 13.29 163.995 4,362.27 2,042.63 328.24 املتقدمة

Saudi Kayan 11.80 9.63 1.23 -0.51 (M)  (س) 1,500.000 17,700.00 14,440.04 -772.27 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 17.60 9.77 1.80 0.56 31.54 876.000 15,417.60 8,560.94 488.86 برتو رابغ

 Total Petrochemical
Industries Sector

- 25.50 1.96 3.70 12.18 9,158.524 456,757.14 233,519.89 33,854.17
اإجمايل قطاع ال�شناعات

البرتوكيماوية

HCC 19.20 9.31 2.06 -0.27 (M)  (س) 97.900 1,879.68 911.28 -26.78 اأ�سمنت حائل

Najran Cement 20.00 10.71 1.87 1.19 16.81 170.000 3,400.00 1,819.96 202.24 اأ�سمنت جنران

City Cement 17.50 10.44 1.68 1.17 14.96 189.200 3,311.00 1,974.84 221.31 اأ�سمنت املدينة

Arab Cement 47.70 36.44 1.31 4.80 9.95 80.000 3,816.00 2,915.19 383.66 ال�سمنت العربية

Yamamah Cement 47.10 17.77 2.65 4.04 11.67 202.500 9,537.75 3,599.03 817.56 ا�سمنت اليمامة

Saudi Cement 99.50 20.65 4.82 7.21 13.80 153.000 15,223.50 3,159.04 1,102.98 ا�سمنت ال�سعوديه

Qassim Cement 80.50 21.94 3.67 6.23 12.92 90.000 7,245.00 1,974.92 560.97 ا�سمنت الق�سيم

Southern Cement 100.00 19.55 5.12 7.14 14.00 140.000 14,000.00 2,736.44 1,000.20 ا�سمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 87.25 31.45 2.77 6.86 12.72 105.000 9,161.25 3,301.94 720.48 ا�سمنت ينبع

Eastern Cement 58.50 26.44 2.21 4.62 12.67 86.000 5,031.00 2,273.72 397.08 ا�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 25.10 12.92 1.94 2.08 12.07 90.000 2,259.00 1,162.42 187.20 ا�سمنت تبوك

Jouf Cement 16.45 10.69 1.54 0.81 20.22 130.000 2,138.50 1,389.10 105.78 ا�سمنت اجلوف

Total Cement Sector - 17.75 2.83 3.70 13.18 1,533.600 77,002.68 27,217.89 5,672.67 اإجمايل قطاع االأ�شمنت

A. Othaim Market 81.00 30.24 2.68 7.63 10.61 22.500 1,822.50 680.45 171.77 ا�سواق ع العثيم

Mouwasat 51.00 15.27 3.34 3.43 14.86 50.000 2,550.00 763.73 171.59 املوا�ساة

Extra 108.00 19.69 5.49 6.61 16.34 24.000 2,592.00 472.51 158.59 اإك�سرتا
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Close  
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Book 
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ال�شركة
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القيمه 
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ال�شعر/القيمه 

الدفرتيه

العائد على 

ال�شهم
ال�شعر للعائد
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�شايف الدخل 

)مليون(

 Dallah Health 74.00 23.70 3.12 2.89 25.62 47.200 3,492.80 1,118.57 136.34 دله ال�سحية

SASCO 18.60 15.57 1.19 1.02 18.29 45.000 837.00 700.49 45.77 خدمات ال�سيارات

Thim›ar 35.50 3.81 9.32 0.10 350.79 10.000 355.00 38.10 1.01 ثمار

Fitaihi Group 15.65 12.03 1.30 0.62 25.26 55.000 860.75 661.80 34.08 جمموعة فتيحي

Jarir 155.00 17.11 9.06 9.50 16.32 60.000 9,300.00 1,026.40 569.82 جرير

Aldrees 36.20 15.93 2.27 3.15 11.48 30.000 1,086.00 477.94 94.60 الدري�س

AlHokair 110.50 26.94 4.10 8.16 13.54 70.000 7,735.00 1,886.03 571.14  احلكر 

Alkhaleej Trng 39.90 14.60 2.73 2.70 14.79 25.000 997.50 365.07 67.43 اخلليج للتدريب

Total Retail Sector - 18.67 3.86 4.61 15.64 438.700 31,628.55 8,191.08 2,022.15 اإجمايل قطاع التجزئة

Gas & Industrialization 20.40 14.65 1.39 1.93 10.59 75.000 1,530.00 1,098.50 144.54 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 13.65 12.95 1.05 0.62 22.19 4,166.594 56,874.01 53,970.90 2,562.66 كهرباء ال�سعودية

 Total Energy & Utilities
Sector

- 12.98 1.06 0.64 21.57 4,241.594 58,404.01 55,069.40 2,707.20 اإجمايل قطاع الطاقة واملرافق اخلدمية

SAVOLA Group 38.60 16.67 2.32 2.80 13.76 500.000 19,300.00 8,334.81 1,402.21 جمموعة �سافول

Food 30.60 10.56 2.90 0.29 104.96 20.000 612.00 211.19 5.83 الغذائية

SADAFCO 64.00 24.57 2.60 4.79 13.35 32.500 2,080.00 798.50 155.83  �سدافكو

Almarai 65.75 18.87 3.48 3.60 18.26 400.000 26,300.00 7,549.44 1,440.63 املراعي

Anaam Holding 38.60 11.40 3.39 0.49 78.27 19.600 756.56 223.48 9.67 اأنعام القاب�سة

 H B 44.40 19.64 2.26 3.05 14.58 28.571 1,268.57 561.08 87.00 حلواين اإخوان

Herfy Foods 102.00 17.38 5.87 6.04 16.89 30.000 3,060.00 521.47 181.16 هريف لالأغذية

Catering 81.25 12.95 6.28 6.20 13.11 82.000 6,662.50 1,061.70 508.17 التموين

NADEC 26.10 18.05 1.45 1.59 16.37 60.000 1,566.00 1,082.93 95.66 نادك

Qassim Agriculture 14.45 7.17 2.02 -0.13 (M)  (س) 50.000 722.50 358.46 -6.53 الق�سيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 33.10 19.10 1.73 0.81 40.67 20.000 662.00 382.00 16.28 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 32.70 6.69 4.89 -0.75 (M)  (س) 53.538 1,750.68 358.20 -39.89 الأ�سماك

Sharqiya Dev Co 63.25 8.93 7.08 -0.45 (M)  (س) 7.500 474.38 66.98 -3.37 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 44.10 26.00 1.70 4.09 10.77 25.000 1,102.50 650.09 102.34 اجلوف الزراعيه

Bishah Agriculture* 69.75 - - - - 5.000 348.75 - -  بي�سة الزراعيه *

Jazan Development 15.60 10.14 1.54 -0.37 (M)  (س) 50.000 780.00 506.93 -18.33 جازان للتنمية

 Total Agriculture & Food
Industries

- 16.38 2.98 2.85 15.82 1,383.709 67,446.43 22,667.25 3,936.65
اإجمايل قطاع الزراعة

وال�شناعات الغذائية

STC 40.90 25.70 1.59 3.68 11.13 2,000.000 81,800.00 51,393.91 7,350.37 الت�سالت

Etihad Etisalat 75.25 27.15 2.77 7.82 9.63 770.000 57,942.50 20,905.78 6,017.65 احتاد ات�سالت

Zain KSA 8.65 7.83 1.11 -1.62 (M)  (س) 1,080.100 9,342.87 8,451.86 -1,749.41 زين ال�سعودية 

Atheeb Telecom 13.10 - - -1.97 (M)  (س) 157.500 2,063.25 931.63 -309.79 عذيب لالت�سالت

Almutakamela 23.80 9.10 2.62 -0.47 (M)  (س) 100.000 2,380.00 909.88 -46.86 املتكاملة

 Total Telecomm. &
Information Tech. Sector

- 20.11 1.86 2.74 10.45 4,107.600 153,528.62 82,593.05 11,261.96
اإجمايل قطاع االت�شاالت

وتقنية املعلومات

Tawuniya 42.80 28.57 1.50 4.26 10.04 75.000 3,210.00 2,142.94 319.72 التعاونية

Malath Insurance 22.40 10.75 2.08 1.02 22.06 30.000 672.00 322.54 30.47 مالذ للتاأمني

MEDGULF 27.00 14.83 1.82 2.52 10.73 80.000 2,160.00 1,186.16 201.33 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZE SF 55.75 8.34 6.68 0.51 108.45 20.000 1,115.00 166.90 10.28 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 50.00 6.98 7.17 -1.21 (M)  (س) 10.000 500.00 69.78 -12.13 �سالمة

Walaa Insurance 29.00 8.76 3.31 0.938 30.92 20.000 580.00 175.14 18.76 ولء للتاأمني

Arabian Shield 36.60 13.73 2.67 0.20 180.65 20.000 732.00 274.53 4.05 الدرع العربي

SABB Takaful 37.00 9.83 3.76 0.41 91.26 34.000 1,258.00 334.31 13.79 �ساب تكافل
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SANAD 27.10 5.31 5.11 -0.24 (M)  (س) 20.000 542.00 106.10 -4.74 �سند

SAICO 65.25 7.87 8.29 1.43 45.65 10.000 652.50 78.69 14.30 �سايكو

WAFA Insurance 69.50 3.54 19.64 -1.40 (M)  (س) 10.000 695.00 35.39 -14.00 وفا للتاأمني

 Gulf Union 28.40 7.11 3.99 0.366 77.64 22.000 624.80 156.51 8.05 اإحتاد اخلليج

ATC 60.75 8.06 7.54 0.06 982.06 16.667 1,012.50 134.36 1.03 الأهلي للتكافل

Al - Ahlia 57.00 4.45 12.81 1.35 42.23 10.000 570.00 44.49 13.50 الأهلية

ACIG 54.00 4.50 12.01 -1.17 (M)  (س) 20.000 1,080.00 89.91 -23.47 اأ�سيج

AICC 30.00 8.36 3.59 -0.14 (M)  (س) 20.000 600.00 167.12 -2.86 التاأمني العربية

Trade Union 27.30 12.49 2.19 0.84 32.63 25.000 682.50 312.32 20.91 الحتاد التجاري

Sagr Insurnce 31.50 14.14 2.23 1.45 21.67 20.000 630.00 282.75 29.07 ال�سقر للتاأمني

U C A 33.90 17.11 1.98 2.65 12.77 20.000 678.00 342.24 53.08 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 11.65 9.39 1.24 0.297 39.28 100.000 1,165.00 938.75 29.66 الإعادة ال�سعودية

Bupa Arabia 28.10 15.86 1.77 3.36 8.36 40.000 1,124.00 634.21 134.41 بوبا العربية

Weqaya Takaful 39.80 6.73 5.91 0.63 63.12 20.000 796.00 134.59 12.61 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 55.75 5.44 10.25 -0.03 (M)  (س) 20.000 1,115.00 108.76 -0.58 تكافل الراجحي 

ACE 68.50 16.25 4.22 2.60 26.40 10.000 685.00 162.46 25.95 اي�س

AXA - Cooperative 41.60 9.04 4.60 0.38 109.72 20.000 832.00 180.75 7.58 اك�سا - التعاونية

Gulf General 56.25 8.94 6.29 0.50 112.42 20.000 1,125.00 178.88 10.01 اخلليجية العامة

Buruj 55.25 5.17 10.69 -1.48 (M)  (س) 13.000 718.25 67.22 -19.21 بروج للتامني

Al Alamiyah 63.75 6.87 9.28 0.19 338.92 20.000 1,275.00 137.42 3.76 العاملية

Solidarity 35.50 7.85 4.52 -0.63 (M)  (س) 55.500 1,970.25 435.44 -35.11 �سوليدرتي تكافل

Wataniya 119.75 9.19 13.03 1.09 109.87 10.000 1,197.50 91.91 10.90 الوطنية

Amana Insurance 55.50 6.81 8.15 -1.20 (M)  (س) 32.000 1,776.00 218.04 -38.43 امانة للتامني

Enaya 47.00 10.00 4.70 - - 40.000 1,880.00 400.00 - عناية

Alinma Tokio M 84.50 10.00 8.45 - - 20.000 1,690.00 200.00 - الإمناء طوكيو م

Total Insurance Sector - 11.42 3.43 0.91 23.40 903.167 35,343.30 10,310.57 822.68 اإجمايل قطاع التاأمني

SARCO 66.00 27.75 2.38 1.12 59.15 15.000 990.00 416.32 16.74  امل�سايف 

Saudi Advanced 15.40 17.87 0.86 -1.47 (M)  (س) 43.200 665.28 771.85 -63.47 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 14.60 9.87 1.48 0.05 268.95 49.000 715.40 483.66 2.66 الح�ساء للتنميه

SISCO 14.35 11.26 1.27 0.92 15.59 68.000 975.80 765.53 37.57 �سي�سكو

Assir 17.35 19.08 0.91 0.88 19.74 126.389 2,192.85 2,411.99 111.07 ع�سر

Al Baha 16.00 5.53 2.89 -0.37 (M)  (س) 15.000 240.00 82.93 -5.56 الباحة

Kingdom 20.10 7.61 2.64 0.19 105.35 3,705.882 74,488.23 28,190.36 707.07 اململكة

 Total Multi-Investment
Sector

- 8.23 2.42 0.20 90.69 4,022.471 80,267.56 33,122.63 806.08 اإجمايل قطاع �شركات اال�شتثمار املتعدد

Takween 45.30 14.09 3.21 2.51 18.04 30.000 1,359.00 422.77 75.32 تكوين

BCI 30.30 16.88 1.79 2.39 12.66 27.500 833.25 464.24 65.84 بى �سى اآى

MA›ADEN 33.80 19.54 1.73 1.18 28.66 925.000 31,265.00 18,077.38 1,090.94 معادن

Astra Indust 37.50 24.63 1.52 3.27 11.45 74.118 2,779.41 1,825.86 242.64 اأ�سرتا ال�سناعية

ALSorayai 26.30 16.71 1.57 1.75 15.01 30.000 789.00 501.26 52.57 جمموعة ال�سريع

Shaker 65.25 18.09 3.61 5.36 12.17 35.000 2,283.75 633.08 187.64 �ساكر

Pharmaceutical 42.10 38.70 1.09 2.97 14.19 78.438 3,302.22 3,035.66 232.64 الدوائية

Glass 25.30 18.81 1.34 1.46 17.39 30.000 759.00 564.34 43.66 زجاج

FIPCO 50.25 14.10 3.56 2.19 22.98 11.500 577.88 162.15 25.15 فيبكو

Maadaniyah 31.40 12.72 2.47 0.21 150.17 28.112 882.72 357.58 5.88 معدنية

Saudi Chemical 42.50 22.83 1.86 4.61 9.23 63.240 2,687.70 1,443.72 291.34 الكيميائيه ال�سعوديه

SPM 30.10 18.69 1.61 2.72 11.05 37.500 1,128.75 700.98 102.11 �سناعة الورق

58
العدد 76 - فبراير 2013م



Sponsored by: 
Market Summary - Monthly

Company

Close  
Price

Book 
Value (SR)

P/B
Value

EPS
(SR)

P/E
Ratio

Issued
Shares (mn)

Market 
Cap. (mn)

Shareholders› 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�شركة

�شعر االإغالق
القيمه 

الدفرتيه

ال�شعر/القيمه 

الدفرتيه

العائد على 

ال�شهم
ال�شعر للعائد

االأ�شهم امل�شدره 

)مليون(

القيمه ال�شوقيه 

)مليون(

حقوق امل�شاهمني 

)مليون(

�شايف الدخل 

)مليون(

AlAbdullatif 33.50 15.32 2.19 3.25 10.32 81.250 2,721.88 1,244.52 263.68 العبداللطيف

Saudi Export 104.00 10.61 9.80 0.26 401.43 10.800 1,123.20 114.58 2.80 ال�سادرات

Total Industrial
Investment Sector

- 20.20 1.78 1.83 19.57 1,462.457 52,492.75 29,548.10 2,682.19 اإجمايل قطاع اال�شتثمار ال�شناعي

ASLAK 39.000 12.695 3.072 3.588 10.870 32.500 1,267.500 412.576 116.604 اأ�سالك

MMG** 12.55 - - - - 125.000 1,568.75 - - * جمموعة املعجل

SSP 26.00 15.69 1.66 1.05 24.69 51.000 1,326.00 800.05 53.70 الأنابيب ال�سعودية

ALKHODARI 25.30 14.55 1.74 2.55 9.92 53.125 1,344.06 773.06 135.44 اخل�سري

Ceramic 82.50 34.82 2.37 6.60 12.50 37.500 3,093.75 1,305.83 247.59 اخلزف

Gypsum 28.00 14.23 1.97 0.60 46.60 31.667 886.67 450.67 19.03 اجلب�س

Cables 14.85 12.58 1.18 -1.62 (M)  (س) 76.000 1,128.60 956.37 -122.78 الكابالت

Saudi Industrial 18.30 9.27 1.97 0.79 23.27 40.000 732.00 370.82 31.45 �سدق

Amiantit 14.50 13.57 1.07 0.96 15.04 115.500 1,674.75 1,567.91 111.34 اميانتيت

Pipes 30.40 17.65 1.72 -0.51 (M)  (س) 40.000 1,216.00 706.03 -20.59 اأنابيب

Zamil Industrial 33.60 24.18 1.39 3.36 10.01 60.000 2,016.00 1,450.71 201.45 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 23.90 13.11 1.82 1.42 16.88 42.631 1,018.89 558.96 60.35 البابطني

SVCP 65.50 14.93 4.39 5.83 11.24 15.000 982.50 223.93 87.44 الفخارية

MESC 18.55 7.09 2.62 0.83 22.43 40.000 742.00 283.53 33.09 م�سك

Red Sea 35.60 20.56 1.73 3.01 11.82 40.000 1,424.00 822.33 120.42 البحر الأحمر

 Total Building &
Constructuion Sector

- 13.35 1.91 1.34 13.55 799.923 20,421.47 10,682.77 1,074.53 اإجمايل قطاع الت�شييد والبناء

Real Estate 31.30 27.04 1.16 1.49 20.94 120.000 3,756.00 3,244.89 179.34 العقارية

Taiba 23.75 22.45 1.06 2.71 8.77 150.000 3,562.50 3,367.30 406.39 طيبة لال�ستثمار

Makkah 40.50 25.14 1.61 2.19 18.53 164.816 6,675.06 4,144.30 360.21  مكة لالن�ساء 

Arriyadh Development 22.55 15.34 1.47 2.29 9.85 100.000 2,255.00 1,534.21 228.94 التعمر

Emaar E .C 9.85 8.91 1.11 0.22 44.25 850.000 8,372.50 7,569.62 189.20 اإعمار

Jabal Omar 21.60 9.70 2.23 -0.06 (M)  (س) 929.400 20,075.04 9,017.42 -51.39 جبل عمر

Dar Al Arkan 8.85 15.10 0.59 0.92 9.67 1,080.000 9,558.00 16,311.36 988.54 دار الأركان

KEC 13.25 9.43 1.41 -0.08 (M)  (س) 339.300 4,495.73 3,199.11 -26.44 مدينة املعرفة

 Total Real Estate
Development Sector

- 12.96 1.21 0.61 14.53 3,733.516 58,749.82 48,388.21 2,274.77 اإجمايل قطاع التطوير العقاري

Bahri 20.30 17.17 1.18 1.59 12.78 315.000 6,394.50 5,407.34 500.42 البحري

SAPTCO 16.75 11.65 1.44 0.59 28.46 125.000 2,093.75 1,456.68 73.57 النقل اجلماعي

Mubarrad 84.00 8.67 9.68 0.13 645.33 18.000 1,512.00 156.14 2.34 مربد

Budget Saudi 57.25 24.32 2.35 5.15 11.11 24.400 1,396.90 593.45 125.78 بدجت ال�سعودية

Total Transport Sector - 15.78 1.50 1.46 16.23 482.400 11,397.15 7,613.61 702.11 اإجمايل قطاع النقل

Tihama 104.50 15.93 6.56 1.00 104.35 15.000 1,567.50 239.02 15.02 تهامة لالإعالن

SRMG 22.65 16.52 1.37 1.36 16.61 80.000 1,812.00 1,321.83 109.09 الأبحاث و الت�سويق

SPPC 39.30 14.13 2.78 1.86 21.15 60.000 2,358.00 847.59 111.48 طباعة وتغليف

 Total Media & Publishing
Sector

- 15.54 2.38 1.52 24.35 155.000 5,737.50 2,408.43 235.59 اإجمايل قطاع االعالم والن�شر

ALTAYYAR 82.50 21.72 3.80 9.44 8.74 80.000 6,600.00 1,737.42 755.37 الطيار

Hotels 26.80 17.92 1.50 1.99 13.47 100.000 2,680.00 1,791.78 198.90 الفنادق

Shams 49.10 7.71 6.37 0.42 116.90 10.150 498.37 78.26 4.26 �سم�س

Total Hotel &
Tourism Sector

- 18.97 2.71 5.04 10.20 190.150 9,778.37 3,607.46 958.53 اإجمايل قطاع الفنادق وال�شياحة

Market - 18.42 1.85 2.31 13.28 42,313.729 1,439,761.180 779,297.72 97,660.19 اجمايل ال�سوق

ال�سركات التي مل ُتعلن �سايف الدخل، وال�سركات اخلا�سرة )اآخر اأربعة اأرباع(، غر م�سمولة يف ح�ساب ن�سبة ال�سعر للعائد 

للقطاعات ولل�سوق.

�س : املوؤ�سر �سالب لن ال�سركة �سجلت خ�سائر وفقًا للبيانات املالية لآخر اأربعة اأرباع )تنتهي يف الربع الرابع 2012 م(.

* معلقة من التداول

Companies that have not announced a net income statement or have posted negative net income (recent 4 
Quarters), are not included in calculating P/E ratio for sectors and the market.
M: Minus ratio due to company losses according to recent 4 quarters financial data (4th Q 2012 as recent).
* Suspended
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Market Summary - Monthly
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At the end of January 2013 TADAWUL All Share Index 
(TASI) closed at a level of 7,043.55 points, gained 242.33 
points (3.56%) over the close of the previous month (end of 
December 2012). Gained 6.30% compared to the same period 
of the previous year (end of January 2012).

Highest close level for the index during the month was 
7,165.76 as on 12/01/2013.

Total equity market capitalization at the end of January 
2013 reached SR 1,439.76 billion (US$ 383.94 billion), increased 
by 2.81% over the previous month (end of December 2012).

The total value of shares traded for the month of January 
2013 reached SR 128.13 billion (US$ 34.17 billion), increased 

by 3.35% over the previous month (December 2012).
The total number of shares traded* reached 4.66 billion 

shares for the month of January 2013 compared to 4.39 billion 
shares traded during the previous month (December 2012), 
increasing by 6.03%.

The total number of transactions executed during January 
2013 reached 2.79 million compared to 2.90 million trades for 
the month of December 2012, decreased by 3.74%.

Value of Shares Traded Reached SR 128.13 Billion
and 2.79 million Transactions Executed During January 2013

 *Adjusted to all corporate actions during the period.

• Number of trading days during January 2013  were 22, against 23  
trading days during  December  2012.

Etihad Etisalat Co. increased its paid up 
capital by issuing one bonus share for every 
10 shares, raising its total number of issued 
shares to 770 million. Effective 12/01/2013.

Northern Region Cement Co.
Share Capital: SR 1,800 million divided into 180 million shares.
Offer Shares: 90 million shares (50% of its issued shares).
Offer Price:  SR 10 per share.
Offer Period: From 08/01/2013 to 14/01/2013.

Corporate Actions
January 2013

Initial Public Offerings (IPOs)
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News

Saudi Stock Exchange (Tadawul) Provides Custody and Registration Services for 
Saudi Consolidated Contracting Company (closed joint stock company)

Saudi Stock Exchange (Tadawul) Provides Custody and Registration Services for 
Large Factories Mining Company (closed joint stock company)

The Saudi Stock Exchange (Tadawul) 
Company has signed an agreement 
with the Saudi Consolidated Contract-
ing Company to provide custody and 
registration services related to the joint 
stock companies not listed in the mar-
ket.

Tadawul will provide management 
and recording service of shareholders 
properties. This includes preservation 
and maintenance of shareholders’ reg-
ister, transfer of properties between shareholders, deposit of 
shares in investment portfolios, recording of mortgage opera-
tions, implementation of corporate actions such as increasing or 
decreasing the capital, general assembly management services, 
electronic voting, and getting reports of shareholders’ register 
electronically, as well as inquire automatically about sharehold-
ers properties.

The importance of providing such services to joint stock un-
listed companies in the market lies in helping the company to 
implement the best practices for administration of its sharehold-
ers affairs, and preserving the rights of the company’s sharehold-
ers through depositing them with the Saudi Stock Exchange 

The Saudi Stock Exchange (Tadawul) 
Company has signed an agreement 
with the Large Factories Mining Com-
pany to provide custody and registra-
tion services related to the joint stock 
companies not listed in the market.

Tadawul will provide management 
and recording service of sharehold-
ers properties. This includes preserva-
tion and maintenance of shareholders’ 
register, transfer of properties between 
shareholders, deposit of shares in investment portfolios, record-
ing of mortgage operations, implementation of corporate ac-
tions such as increasing or decreasing the capital, general as-
sembly management services, electronic voting, and getting 
reports of shareholders’ register electronically, as well as inquire 
automatically about shareholders properties.

The importance of providing such services to joint stock un-
listed companies in the market lies in helping the company to 
implement the best practices for administration of its sharehold-
ers affairs, and preserving the rights of the company’s sharehold-

(Tadawul), which has a long experience 
in this area besides its modern and so-
phisticated techniques.

The Saudi Consolidated Contract-
ing Company which was founded in 
10.02.2010, and was registered as a 
Saudi joint stock closed company on 
04.04.2010, is the product of a merger of 
15 companies and foundations. 

It was turned to one closed share-
holding company in an effort to pro-

vide integrated services in a variety of fields, and for transition 
to organized institutional work. In addition to general contract-
ing (construction) field, the company also operates in the area 
of   horizontal drilling, telecommunications and marine services.

The company has an ambitious vision that lies in the trans-
formation into one of the leading companies in the field of inte-
grated services (design, construction and project management) 
in Saudi Arabia.

In terms of expansion and business development, the com-
pany started in expansion paths to enter in new business sectors 
including but not limited to: oil and gas sector, water and desali-
nation sector, marine services, and solar energy sector.

ers through depositing them with the 
Saudi Stock Exchange (Tadawul), which 
has a long experience in this area be-
sides its modern and sophisticated tech-
niques.

It is important to note that Large 
Factories Mining Company has worked 
since it was founded in 2008 in the field 
of mining, and it is a producer of copper 
and zinc in the Kingdom. It produces 
gold bullions, silver bullions, as well as 

copper and zinc capacitors.
The capital of the company amounts to 550 million Saudi ri-

yals. The company’s factories have begun work in full operation 
of the project during the third quarter of the year 2011. In the 
beginning of September 2012, the company began to export its 
products to the world markets.

The company is currently working on attracting many com-
petencies and it works hard on the development of society and 
contributes to the development and preservation of the environ-
ment in the concession areas of the company.
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percent of their current values according 
to suggestions of Boards of Directors in 
these corporations in order to expand 
their business and support their par-
ticipation with the Arab capitals for the 
private sector.

The Kingdom of Saudi Arabia declared 
its willingness to begin payment of its 
share in the agreed upon increment.

On behalf of Custodian of the Tow 
Holy Mosques, King Abdullah bin Abdul 
Aziz Al Saud, may Allah protect him, His 
Royal Highness Prince Salman bin Abdul 
Aziz Al Saud,  Crown Prince, Deputy 
Premier and Minister of Defense, chaired 
events of the third Arab socioeconomic 
developmental summit. Prince Salman 
during opening session said that the role 
of private sector in the global economy 
is increasing and that Arab private sector 
is invited to take the lead in leading the 
growth march in Arab world through 
increase of inter- Arab trade exchange 
volume and investment. He also assured 
that Arab governments should make 
every effort to overcome the obstacles 
that hinder the course of Arab private 
sector, and create the right climate to 
encourage the flow of inter-Arab invest-
ments.

The Kingdom also welcomed the ini-
tiative of aid for trade to Arab countries 
launched by the International Islamic 

to reach an economic block that sup-
ports economy of the Arab countries, 
promotes status of the Arab political 
system and strengthens its role at the 
global level.

The summit discussed many eco-
nomic challenges faced by Arab countries 
including the modest Arab intra-regional 
trade, low local investment, migration of 
national funds and efficiencies to abroad, 
and uncompleted infrastructure in addi-
tion to education process outcome not 
keeping pace with the development 
needs and the world competitiveness 
requirements which requires serious 
work not only to face it but also to over-
come it and find radical solutions for it.

The Arab socioeconomic develop-
mental summit in its third session in 
Riyadh was participated by Arab Kings 
and Leaders, Arab League Secretary 
General, UN Secretary General besides 
more than 500 international organiza-
tions and figures.

The summit lasted for two days and 
discusses a number of economic and 
social topics including: land rail link, 
increase of investments and intra trade, 
and the project of customs union which 
is scheduled to be activated in 2015. It 
also discussed the revised investment 
agreement of Arab countries which 
gives greater incentive and removes 
some obstacles in the last agreement to 
achieve the greatest investment among 
Arab countries. The summit also followed 
up topics of free trade zone, customs 
agreement and Arab common projects 
in areas of infrastructures, aviation, and 
electricity etc.

Increase of trade exchange volume
The first day of summit witnessed 

an invitation from the Kingdom of Saudi 
Arabia to increase capitals of Arab finan-
cial institutions by no less than fifty 
percent of their current values accord-
ing to discretion of governors of these 
institutions. This increase would enable 
financial institutions to keep up with the 
growing demand on funding of Arab 
developmental projects and support the 
Arab countries especially the least grow-
ing among these countries.

The said invitation also called for 
increase capitals of the existing common 
Arab companies by no less than fifty 

Trade Finance Corporation (ITFC) in 
order to support efforts to increase the 
inter-Arab trade exchange volume. The 
Kingdom declared its willingness to sup-
port this initiative and contribute to the 
budget, so that it can go ahead and be 
put into practice as soon as possible.

Development of Energy Uses
The summit’s final communiqué 

highlighted several remarkable economi-
cally meaningful indicators including:

Adoption of the Arab strategy for 
development of renewed energy uses 
(2010 – 2030) with the aim to meet the 
increasing demand on energy, diversify 
its sources, satisfy sustainable develop-
ment needs, and open the door to estab-
lish Arab market for renewed energy 
that provides new job opportunities with 
active participation from private sec-
tor. The strategy also works to support 
Arab development projects that aim at 
advancing renewed energy uses with all 
its technologies through finding the nec-
essary legislative, institutional, and regu-
latory environment to spread its uses.

Approval of the Arab conference rec-
ommendations on implementation of 
the Millennium Development Goals for 
Arab move until the year 2015G. This will 
crystallize an Arab vision that contribute 
to the development of the global vision 
of the new sustainable development 
objectives post-2015, especially support 
the efforts to promote welfare of the indi-
vidual and the group via equal patterns 
and sustainable manner, and promote 
the overall development and pay more 
attention to the issues of youth unem-
ployment and the people with special 
needs.

Accelerate the establishment and 
support of policies, strategies, programs 
and action plans that are taken for social 
determinants of health, and involve-
ment of all community forces in this 
and strengthen international coopera-
tion to address these determinants as a 
key factor for achieving the Millennium 
Development Goals, and fulfillment of 
the commitments on maternal and child 
health and eradication of infectious dis-
eases, and tackle communicable dis-
eases. This will be a continuation of the 
efforts in the fight against diseases and 
eliminate them.
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Saudi Markets

Arab Developmental Summit
Urgent Rescue Solutions to the 

Peoples’ Problems

The last summit has gained special 
importance as it handled the economic 
situation of the Arab countries in the light 
of the difficult events faced by the world 
at present which disclosed the need of 
these peoples to urgent rescue solution 
to improve living standards and eradicate 
poverty and unemployment.

The Arab developmental and eco-
nomic integration summit was preceded 

by organizing the Arab preparatory pri-
vate sector forum under patronage of 
HRH Prince Saud Al-Faisal, Minister of 
Foreign Affairs. During the forum, Dr. 
Ibrahim Al-Assaf, Minister of Finance, said 
that he did not see considerable growth 
in the Arab intra-regional trade with the 
exception of Gulf countries. He noted 
that the Kingdom of Saudi Arabia and 
Kuwait are the largest supporters of the 

Small and Medium Enterprises Fund with 
an amount reached about US$ 500 mil-
lion from each state. The other Arab 
countries have contributed by less than 
US$ 400 million together.

Goals and Expectations
The Arab developmental summit 

sought to provide other additions to the 
Arab socioeconomic cooperation in a 
wider area for integrated Arab projects 

Approval of the “revised” investment agreement, strategy of renewed energy and organizing a forum 
for Arab youth in the Kingdom within six months. This is the outcome of the third Arab Developmental 
Summit which concluded its session in Riyadh recently. The summit has celebrated the initiative issued 
from Custodian of the Tow Holy Mosques, King Abdullah bin Abdul Aziz, may Allah protect him, which 
called for increase of capitals of common Arab financial institutions by no less than 50% to raise the 
profile of effective contribution to socioeconomic development in Arab countries.
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Abdullateef Al-furaihi
Editor-in-Chief

Editorial

The Top
For long decades, the common Arab economic work 

witnessed a number of failures, where it fluctuated accord-
ing to political conditions faced be the Arab region. This 
matter rendered the Arab World encounter currently large 
challenges and a series of resulted economic problems.

Outside borders of the Arab World, a range of econom-
ic blocks were established and grown up. They are increas-
ing in terms of number and strength every day. Over five 
decades, the Arab World has been discussing agreements 
and laying down strategies that have never been imple-
mented until Custodian of the Two Holy Mosques steered 
the dialogue and took the initiative to give the common 
Arab economic work its real importance. He did so out of 
his belief that the past has gone and these peoples need 
new strategy that outlines the future movement in the 
whole Arab economic integration and its repercussions 
on the entire Arab economic work and on missions of its 
institutions.

The Arab economic Summit in Riyadh came to com-
plete the vision and call of King Abdullah bin Abdul Aziz. 
Observers noted that “Riyadh Statement” included many 
topics such as the unified agreement for investment of 
Arab capitals, the Arab strategy for renewed energy uses 
until the year 2030 as futuristic and far-sighted plan, the 
millennium development goals, control of non communi-
cable diseases, Arab common stock exchange, and com-
pleting requirements of the great Arab free trade zone 
before the year 2013 as well as the role of Arab private 
sector for interest of the Arab citizen.

The agreements concluded in that Summit and Riyadh 
Statement are considered as breakthrough in terms of 
the common Arab economic work. In the future, the Arab 
stock exchanges will be promised by a lot of investment 
opportunities that are generated from prosperity.

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa
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